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 هدو 2-5

 :دةروهضشملا



 (لاعفألا ةيمال) ب ةروهشملا لاعفألا ةنيبأ

 نيز نبا ةّرطو ةيماللا ثحابم ماظنأ عمجب نيجللا كئابس مظن هيليو
 يسلدنألا كلام نبا مامإلا : فيلأت

 هاّيبا نب ديعسلا دمحم نب هّيموُب روتكدلا : قيقحت
 م10١1 - ه1 571/ : ىلوألا ةعبطلا

 © دقعو قافتاب ةظوفحم قوقحلا عيمج

 عطقلا سايق : /١17 4 ١

 15810 : 41/844651/711754١ : يلودلا يرايعملا مقرلا

 )17٠0/ 1١17/1( :ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر

 مو

 ةّييأعلٍلْئاَسْرلاَءْلارْعَتِ
 سينملا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب ديلو .د اهبحاصل
 1717١ه1ل ديرب قودنص - ةيماشلا - تيوكلا ةلود

 7١5577 يديربلا زمرلا

 ( السيال 2

 رششلاو ٍتاَسادَدلِل خد
 )٠095713157( 554571501 : سكافو فتاه

 ندرألا ١١1937 ناّمع 191717 : ب.ص
 1210© 2102.164 : ينورتكلإلا ديربلا

 الماوتاما . 20102.56( : ينورتكلإلا مقوملا

 رشانلا رظن ةهجو نع ةرو ٌرضلاب رّبعت ال ةروشنملا تاساردلا |

 تامولعملا ةداعتسا قاطن يف هنيزخت وأ هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حّمسُي ال .ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ! ةيكلملا قوقح .رشانلا نم قباس يطخ نذإ نود تنرتنإلا ةكبش ىلع هعفر وأ لاكشألا نم لكش ّيأب هلقن وأ

 | قوقح َنإف ةماخلا هترود يف يمالسإلا هقفلا عمجت رارقل اًقبطو ءانوناقو اًعرش ةّصاخ قوقح يه ةيركفلا

 أ 2 .اهيلع ءادتعالا زوجي الف ءاهيف فّرصتلا ّقح اهباحصالو ءاَعرش ةنوُصَم راكتبالا وأ عارتخالاو فيلأتلا
 ةلل ءوطغو ءعوعصتعل. ظله مدع هل اطنخ مانطأت وأمه ممهإت طع :عموملابععل هر (ءةمكتم أ
 ١ ذم ةمز/ معمق هع طز ةصزن مجعومم اةتاطمانأ كتان عم معستككأمم هدد طعيصضاناطاذ ك1
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 2 للازر بصل

 ىلع مالّسلاو ةالّصلاو «نيركاشلا دمح «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ ؛نيمايملا ّرغلا هبحصو «نيرهاظلا هلآو دّمحم ؛هلسر لضفأ

 :امه ؛نيباتك نمضتي رادصإلا اذه نإ

 .كلام نبال (لاعفألا ةيمال)
 نبا ةّرطو ةيماّللا ثحابم ماظنأ عمجب نيجللا كئابس مظن) :و

 . .هاّيبأ نب ديعسلا دمحم نب ةّيموب خيشلل (نيز
 نبا ةيفلأ» نأ كلذ ؛ةعفنملا ميظع ردقلا ليلج لوألا باتكلاو

 اهب راطو «نابكرلا اهب راسو «تبّرغو تقرش يتلا  وحنلا يف «كلام
 وهو الأ «ةلمكتلاك اَقَحَل ُهْنَدك كلام نبا اهمظان اهل لعج «- ملعلا ةبلط

 «فرصلا ثحابم نم «ةصالخلا» يف هلفغأ ام اهيف ركذف .«لاعفألا ةيمال»
 .لاعفألا فرص ةصاخ

 ةعيرأو ةئاع ااقتاسأ ددنغ غلب «طيسبلا رحبلا نم ةزهولظف لام «ةيماّللا»و

 اذهب تيّمسو ءاّباب )١1( رشع ينثا ىلع ةمسقم ءاّتيب )١١5( رشع
 ال اهل اًبيلغت لاعفألا ىلإ تفيضأو ؛ماللا يور ىلع تينب اهنأل ؛مسالا

 .اهب اًصاصتخا

 نع ةرابع وهف ؛(نيجللا كئابس مظن) وهو يناثلا باتكلا امأ

 اهيف وأ ءاهقلطمل ةدّيقملا وأ ءاهل ةحراشلاك ةيماّلل ةفاضم ماظنأ ةعومجم
 .كلذ ريغ وأ «كلام نبا ىلع كردّتسا ام ضعب



 يتلا نازوألا يناعم اهمظان اهب لمكأ ««نيزلا نبا ةرط» نأ مولعمو

 ةيماللا رحب ىلع اًرعش يّرَطملا اهغاصو «همظنل اًراصتخا كلام نبا اهكرت

 اليهست ؛ةيماللا نم هتاكم يف عم وأ ةدعاق لك حمدأف «ةيورو هسفن
 . اًئيب نيعبسو اًدحاو اهيلع دازف ءهل ةناعإو ئراقلا ىلع

 ءامهيلع قيلعتلاو امهجارخإ ىلع ماقو ءاًعم نيباتكلا عمج دقو *
 .ديعسلا دمحم نب ةّيموب ةمالعلا :امهل اًحرش ؛اًرثنو اًمظن تيكنتلاو

 رشن باوث يف ةبغر ؛«فئاطل ةيفقو» كرابملا عمجلا اذهب صتخا يذلا

 .ملعلا

 . .همولعب عفنو ءهنم لبقتو «هيعس هللا ركش
 رشانلا
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 ش الط
 هبحصو هلآو دمحم ىلع اًميلست مّلسو هللا ىَّلص

 مظنلا ىلإ لخدم

 نم اهبيرقتو اهطيسسبتو مولعلا بيت رشب ءاملعلا ةيانع تناك دقل

 لدت تافلؤم روهظ اهنمف .ةعونتم ةريثك رهاظم تذختاو ؛«ةريبك نيسرادلا

 .حيضوتلاو «ليهستلاو ءةتيرقتلا :لثم ةيانعلا هذه ىلع اهنيوانع

 .نيوانعلا نم اهريغو «ةيفاشلاو «ةيافكلاو ءعتمملاو . حيقنتلاو

 ةليسو ْتْذْحَتإَو سانلا نيب ماظنألا ترشتنا ثيح .لاجملا اذه ىف اًريبك

 ربع كلذ يف توافت عم «فراعملاو نوئفلا فلتخم ىف ةلاعف ةيوبرت

 .ةيكمألاو ةنمزألا

 رعشلا لبقتي نهذلا نأ ىلع ينبني يوبرتلا رايخلا اذهل رربملا نإ

 : نشلا لبقتي امم رثكا

 .(لماك) :(ه15/85١) ىفوتملا
 6 2 ه 7 هد 5 5 م20 هي ءئة 62و 95

 عضوي مل انلبق ْنِم اذ ريْغِلف ِهِعضَو لوا بير ) رغشلاو

 9 00 : . اهليميف هبلغع س 6 رس ةيقلاو ثعن نقي اعيطاهلمبتل ةعلش ؛يرثقلا ثياق وبك

 69 رو
 عِجْرَمْلا يِف اَيِناَن |

 3-1 3 ت2 م م , 28 ِ 20
 انشخ ٌديِزَيَو ةرم لو ناهذألل اهيضتتل

 ةعبطم .ء(ه1094١) )١(. ط .(5ا١021ص) .ا«طيقنش ءابدأ مجارت يف طيسولا” )١(

 .ةدجح «يندملا

١١ 



 :(ه185١) ىفوتملا يماملا دمحم خيشلا يطيقنشلا ةمالعلا لوقيو

 لفالثلاقك ناك نإ اسيس ال  لقالقلا نه ةظنج ٌرْئَعَلاَو

 ؟7اتلا حاَتِفْنإِل ٍنذِإ رْيَعِب ِباَيلألا َلِِخاَد اًرْهَق ٌمظنلاَو

 1 : اًضيأ لوقيو

 "ذكَب ىلإ ْمُكَلاقْأ ل يخت ذيئال وظن لإ ْمُعنوتَ
 هناينحالا يربم دايو ملغللا ظلت ةقووبس نمظانلا نم نيك رك دقو

 .""ةيمظنلا تافلؤملا تامدقم يف كلذ رثكو ءرثنلا نع

 نيفلؤملا تلعج «مظنلا ظفح ةلوهس يف ةلثمتملا ةزيملا هذه نإ

 يهو «ءاّبلاغ مظنلا اهنم ولخي ال ذخآم نع فرطلا نوضغي ملعلا بالطو

 «ىنعملا ةغايص يف دقعتلاو .تاحلطصملا ليدبتو ءريخأتلاو ميدقتلا

 .كلذ ريغو «تيبلل ةممتملا ةدئازلا تارابعلا ةرثكو

 هذه ضعب دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا ةمالعلا ركذ دقو

 : '*”(ةدمعلا»ل همظن ةمدقم يف لاقف .ماظنألا يف ةعئاشلا ذخآملا

 اَهَقُفْلا ٍمْظَنِل ِةَوُرُبْلا َنِمه اَهّبثلا ٌسْجَياَّمِم اًرِزَتْعُم
 ٍفاَحْرلا ٍجِوَدْرُم ْنِمَو يوُحي يفاوقلا يِف ٍنيِمْضَتلا َنِم امِل
 نا قش نيقازرُشي زدني أب ليشاتلو اتسم نحف

 اَدَبَأ فاَضُي يِذلا َنِماَطْمَل اةرقآ اه يلق لأ قوبفت نمو

 )١( ط «(7ص) «ليلخ رصتخم»ل همظن ةمدقم :ىف فلؤملا ةمجرت رظنا )١(2

 )٠٠١م(.: .برغملا ؛ةلاضف ةعبطم
 .(9١1ص) «ليلخ مظن ةمتاخ .فلؤملل «ةيناطلسلا» (؟)

 ةياده» مظنل هتمدقم يف كلذ نم جذامن يمكحلا هللا دبع .د خيشلا ركذ ()

 .(ه577١) )١(« ط .(ن) ص يواخسلل «باترملا

 ؛لالهلا راد عباطم ء.(ه47١) )١(, ط .(/١ص) «؟قفوملا ةدمع نم قئوملا» (5)

 اولا
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 ٍفْرَّصلِل ِمِواَع ٍفْرَصَو فظَع ٍفْرَح ٍفْذَحَو ٍلْقَن وأ ٍرْضَمَو
 لَقُيْمَلاَم ُسَفُملَو ُنيِزَي رب َلَمَعَك ِماَمَّتلا لبق ْنِم ٍفْقولاَو

 هللا دبع وبأ ءريهشلا ةمالعلا خيشلا ماظنألا ةرثك يف ّرَرَب نممو

 /ه5717) ةنس قشمدب ىفوتملا «يسلدنألا يئاطلا كلام نب دمحم

 :قجرلا نم :تيب قالا ةريشخ ىلع ديزت ةريثك اًماظنأ مظن دقف .(م

 .طيسبلاو ليوطلاك ىرخألا روحبلا يف اًضيأ مظن امك

 ةيمالاب سانلا دنع ةفورعملا ةروهشملا هتديصق ماظنألا هذه نمو

 . «لاعفألا

 بسح اًحقنم اًححصم اَهِنْنَم جارخإ ديرن ىلاعت هللا ءاش نإ نحنو
 ينميلا خيشلا ةدايز هيلإ انفضأو «بالطلا ىلع هتءارق لهستل «ناكمإلا

 .نيروهشملا اهيحراش دحأ وهو ««قرحب»ب فورعملا
 طيقنش ءاملع تادايز نم اندنع لصح ام ضعب هيلإ انفضأ امك

 كُن نيز نب نسحلا خيشلا ةمالعلا «"حيشوت» :اهمهأو «(ايناتيروم)

 . '"”رارمحالاب ةطقانشلا دنع حيشوتلا اذه فرعيو

 رينت «هقيقحت دارملا باتكلابو .فيرصتلا ملعب قلعتت تامدقم هذهو

 :نيسرادلا مامأ قيرطلا

 بتكف ُهَقَبَس مظن ىلإ ةدايز فاضأ ءاملعلا ضعب نأ عسألا ادني دوصقنلا (1]
 ءرمحألا ربحلاب ديدج نم وه فاضأ ام بتكو ءدوسألا ربحلاب يلصألا مظنلا
 موهفملا اذه نيب دقو ءرارمحالا اذه لثمو «ةيفلألل انوب نبا خيشلا رارمحا لثم

 قطنملا يف ملسلا مظنل هحيشوت ةيادب يف دماح نب راتخملا خيشلا ةمالعلا

 : :لاقف

 ملسلا يف ةمظن ات ٌعيَِهنَت :ملقفا اذهب دةضقلاَف ُدَشَنَيَو

 يرَضحخلألا َلاَ ُراَثْمَي رمحأ وأ رّضحنأ رْبِحب لضألا نع َّوْهَو
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 فيرصتلا يف فيلأتلا بابسأ

 ةيفرصلاو ةيوحنلا دعاوقلا عضول يساسألا عفادلا نأ فورعملا نم

 اهب تنّوُدو «ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةظفاحملا وه
 . ةرهطملا َهَّنّسلا

 ءركيم تقو ىف سانلا ةنَسْلأ ىلع ةيوحتلا ءاطخألا ترهظ دقو

 كيرضت' ربع اعرضوم نأ ىلاع نادرو «ةيقرسلا ءاطعألا .كلاق اينضفارو
 :كلذ نم «لاعفألاب ةصاخ ةلثمأ درون اننإف .لاعفألا

 رغصألا شقرملا لوق دشني الجر ءالعلا نب ورمع وبأ عمس -

 :«لييظ)

 اهل تلا لع تعي ال وكلم ن1 خلشا ششي اززخ قلت
 «يِنْمٌوَق لب :لاَقَق ؟'"'َكيّمظ يِف ُمُكَسََت ككرنأ م :[ قوق <لاقف

 ّوصعو# :ىلاعت هلوق ىلإ ىرّت الأ ءواولا رسكب اِوْعَي ْنَمَو» :لق :لاقف
 060 54 عير و

 17١[ :هط] ««ايوغف فير مداع

 :لاق ؟ناتألا هذه تعتبا َّمِل :ّئِطَبَتِل ليق» :ظحاجلا ىورو -

 ءاهريغب فورحلا لدبي مل «هنيعب ىنعملاب ءاجف ؛يِ ُدّلَتَو ءاَهّبَكْرَأ

 :ديز وبأ لاق» :(م م ط) «سورعلا جات» يفو ءرذقلاو ةريحلاو لالضلا :ةمطلا )١(

 يف عدبيو «هتمط يف عمرتي هعد :هيأرب دادبتسالا الإ ىبأف لجرلا تحصن اذإ

 .نحللا ناجهتسا نم هيف ام ىفخي الو ؛هئرخ

 7(2) ط .(7 ص) ةميضع قلاخلا دبع دمحم .د «لاعفألا فيرصت ىف ىنغملا» (؟)
 .«يديبزلا تاقبط» نع القن «ةرهاقلا .ثيدحلا راد ء(ماقخم)
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 ملو «يِل ٌدَلكَوَف :لاق نيح روسكملا حتف هنكلو « صقن الو اهيف داز الو

 . ''"«يب ُدِيَتَو' :لقي
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 فيرصتلا ةدئاف

 : ينج نبا لوقي .«فيرصتلا ةدئاف ىلع ةغللا وسراد عمجأ دقل

 فرعت هبو «ةيبرعلا نازيم هنأل ؛ةجاح متأ ةيبرعلا لهأ عينج هيلإ جاتحي١»

 ةفرعم ىلإ لصوي الو ءاهيلع ةلخادلا دئاوزلا نم برعلا مالك لوصأ

 21 لإ قافيشالا

 . ''9واهضمغأو ةيبرعلا يَرطش فرشأ فيرصتلا» :روفصع نبا لوقيو

 مولع نم هريغ ىلع فيرصتلا ملع مدقي نأ يغبني ناك» :اضيأ لاقو

 ةفرعمو «بيكرت ريغ نم اهسفنأ يف ملكلا تاوذ ةفرعم وه ذإ «ةيبرعلا

 هلاوحأ ةفرعم ىلع ةمدقم نوكت نأ ىغبني «بكرتي نأ لبق هسفن ىف ءىشلا

 ْ .بيكرشلا| فرع نوكت يتلا

 ىلع هكاردإ فطلي فيرصتلا ملع نإف» :يسلدنألا نايح وبأ لوقيو

 لق هضومغلو .. .يبرعلا ناسللا ْيَرطش فرشأ وه ذإ ...ماهفألا يوذ
 «فالتخالا هيف رثكيف ماهفألا هيلع دراوتت ملو «فالخلاو فينصتلا هيف

 دعب '*”تقنرتو ءُدراولا هلهنم ىلع محدزا يذلا بارعإلا ملعك سيلو

 وو راوعلا هي عوقنع

 .رصم «ثارتلا ءايحإ راد ,.(ه7١ا/ال) )١(., ط )١/١(. «فصنملا» )١(

 .نورشان نانبل ةبتكم ,4(م1145) ١ط ,(7”١ص) «عتمملا» (؟)

 .(77ص) قباسلا عجرملا (7)
 .اهؤافص لازف .ءتردكت :يأ (5)

 .تيوكلا «ةبورعلا راد ةبتكم .ء(ه5٠51١) )١(, ط (45ص) «عدبملا» )0(
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 نب ديعس نامثع وبأ لوقي .ةصاخ لاعفألا فيرصت ةدئاف نعو

 ماكحإ دعب برعلا مالك يف رظانلل بجي ام لوأو» :يطسقرسلا دمحم
 سايقلا نم اهلخدي امل «لاعفألا فيقثت مكحي نأ بارعإلا تاكرح سايق
 ءارقلاو ةبلطلا لأسي ام رثكأو ءاهنم قتشم مالكلا رثكأ نإف . . .فرصتلاب

 .''"(برعلا مالكو ةّنّسلاو نآرقلا يف قاقتشالاو فيرصتلا نعف ؛ءاهقفلاو

 :«ةيماللا ةمدقم» يف كلام نب دمحم خيشلا لاقو

 اَْبْسلاَو ٌباوُبألا ٍةَمّللا َنِم ْرُحَي ُهَقُرَصَت ْمِكْحُي نم ٌلعفلاف ُدْعَبَو
 نم نإ «تيبلا اذه حرش يف قرحب رمع نب دمحم خيشلا لوقي

 نقتملا وه اذهف ءالقن ةغللا داوم عبتت َّمُث ءالوأ ةسيقألاو نيزاوملا فرع»
 .'""«مظانلا دارم اذهو «ةغللا لبس زاحو فيرصتلا ملع مكحأ يذلا
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 .ةرهاقلا ء.(ه١5١) )١(., ط .(07 )١/ ءةمدقملا «لاعفألا باتك» )١(

 ؛«(م1191) )١(. ط .«لاعفألا ةيمال حرشب لاكشإلا لحو لافقألا حتف» (؟)

 1١9(. .358ص) تيوكلا

 /١7



 ةيفرصلا تافلؤملا ةيادب

 ىف ناك «دوقفم وهو «همساأ فرع فرصلاو وحنلا ئف باتك مدقأو

 يمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللا دبعل ''"ةزمهلا» باتك وهو فرصلا
 ءوحنلا جعب نم لوأ» :مالس نبا هنع لاق دقو «(مالا”ه /ه1١١/) ىفوتملا

 . "”(للعلا حرشو ٠ سايقلا دمو
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 .توريب .ةيرصعلا ةبتكملا .(م5١٠5) (١١)ط .( ١ 8/50) يطويسلل «رهزملا» )0غ(

 .«يديبزلا تاقبط» نع القن «(72ص) «لاعفألا فيرصت يف ينغملا» (؟)
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 دحاو فيلأت يف فيرصتلاو وحنلا نيب عمجلا

 ("'ءاّرّهلا ملسم نب ذاعم ؛ملسم ابأ نأ ةيوحنلا تاقبطلا بتك عوجُت

 متها دقف .,فيرصتلا ملع سسؤم وه «(م7١8 /ه1/17١) يفوت :ليق «يفوكلا

 اهذخأ نأ دعب الإ رهظت مل هدوهج نأ الإ «نيرمتلا لئاسمو ةينبألا ةغايصب

 .برعلا لئابق يف هتلحرب اهانغأو ء«دمحأ نب ليلخلا عم اهشقانو «يئاسكلا

 نب ورمع باتك وه انيلإ لصو فرصلاو وحنلا يف باتك مدقأو
 ةنس :ليق «يرجهلا يناثلا نرقلا ةياهن يف ىفوتملا «هيوبيس نامثع

 هيف ترخأو ءاًعم فرصلاو وحنلا باوبأ بعوتسا دقو «(م/45/ه٠18)

 لوقي «هدعب نم ةعبّتم نس امهنيب عمجلا راصف «ةتحبلا ةيفرصلا لئاسملا

 هباتك ةمدقم يف 2«(م7١٠1 /ها947) ىفوتملا ينج نب نامثع حتفلا وبأ

 . "'”«هرخآ يف فيرصتلاو الإ وحنلا يف اًباتك دجت ال» :«فصنملا»

 /هناتا13 ىفوتسلا ههربعلا قبري ني دعحم سايعلا وبآأ فلآ دقو
 وحنلل اًعماج «هيوبيس باتك ماظن ىلع «بضتقملا» هباتك ؛2 68

 .بيترتلا سفنب فرصلاو

 لك درفأ ىتح «نمزلا نم اًليوط اًحدر كلذ ىلع رمألا رمتساو
 .فيلأتلاب امهنئم دحاو

 :يف هتمجرت عجار .اًليوط رمع دقو .ءارهلا هل ليقف «ةيورهلا بايثلا عيبي ناك )١(
 ةبتكملا ء(ه414١) ط ,(م5١1) مقر :(7590/1) يطويسلل «ةاعولا ةيغب»
 ..توريب «ةيرصعلا

 .(4/1) :ةسنقملا فصتملا#ا 9



 فيلأتلاب فيرصتلا دارفإ

 ّلظ نكل ء«ركبم تقو يف فيلأتلاب وحنلا نع فرصلا درفأ دقل
 ىفوتملا كلام نب دمحم دهع ىلإ نيرمتسم امهنيب قيرفتلاو عمجلا
 امك «نيعمتجم كلام نبا امهيف فلأ دقف .ءهدعب نمو (م17174 /ه1/1)

 . اًدرفنم فيرصتلا يف فلأ

 بجاحلا نباب فورعملا ورمع نب نامثع ورمع وبأ فّْلَأ دقو
 «ةيفاشلا» روهشملا هباتك اًدرفنم فيرصتلا يف (م1719/ه71457) ىفوتملا

 .اًسيردتو اًمظنو اًحرش «مهمامتهاو نييفرصلا ةدمع راص يذلا

 «تاقبطلا بتك ءارقتساب «ةميضع قلاخلا دبع دمحم .د ماق دقو

 رهتشا دقو "”فرصلا يف مهلك اوُفّلأ اًملاع نيثالث ىلع ديزي ام ىصحأف
 .هتمئأو ملعلا اذه داور اوراص ءاملع مهنيب نم

 ؛(م8577 /ه159) ىفوتملا ينزاملا نامثع وبأ دمحم نب ركب :مهنم

 اومظعأو هب ءاملعلا هون دقو: ««يئزاملا فيرضت# همساي فرع اًباتك فلآ
 مهنأ امك ءاهلك فرصلا باوبأ ظ-59 مل هنأ عم ءائيدحو اًميدق هنأش

 ,”لاملا نضعب هيلع اوذعأ

 ,(م7١٠٠ /ها95) ىفوتملا «ينج نب نامثع حتفلا وبأ :مهنمو

 هلو ءركذلا قباسلا ينزاملا باتك هيف حرش «فصنملا» باتك فّلأ يذلا

 )١( ىلإ ١٠ص) ؛ينغملا» ص75١(.

 .17ص) قباسلا عجرملا (؟) ١4(.



 يف نادئار حراشلاو حورشملا نيباتكلا نأ الإ ,فيرصتلا يف ىرخأ بتك

 .اذه انموي ىلإ ةقومرملا امهتناكم خيراتلا امهل ظفح .«فيرصتلا لاجم
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 برغملا يف فرصلا تافلؤم

 ىسلدنألا يديبزلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ ةمالعلا ركذ دقل

 لوأ نأ «نييوفللاو نييوحبلا تاقيظف» هيابك ىف ماله اوتتال#) ىفوتمللا

 ىفوتملا يحابرلا ىيحي نب دمحم وه سلدنألا ىلإ فيرصتلاب ىتأ نم
 فيرصت الو ماغدإ الو ةلامإ يف نورظني ال» هلبق اوناكف .(هاه48)

 ءرظنلا ليبس مهل جهن .ءقرشملا ىلإ هتلحر نم داع املف «ةينبأ الو

 .ههوجوب نفلا ءاصقتسا نم قرشملا يف نأشلا اذه هيلع امب مهملعأو

 "وود ىلع ةتافيبساو

 كفيرضت نأ ايلا نيللا ةيراقبلا ميلعلا شعب ةالبسلا ىلي ابو
 ١ :اًعم ءامسألاو لاعفألا

 2(م175١1 /ه5ا/5) ىفوتملا كلام نب دمحم روهشملا ةمالعلا :مهنمف

 .لوادتم عوبطم حورشم وهو ««فيرصتلا يرورض» هباتك فلأ دقف

 ىفوتملا روفصع نباب روهشملا «ءنمؤم نب يلع نسحلا وبأ :مهنمو
 عوبطم وهو فيرصتلا يف اعتمملا» باتك هلو م11 /ه7)

 .لوادتم

 ىفوتملا «يسلدنألا نايح يبأب روهشملا فسوي نب دمحم :مهنمو

 باتكل صيخلت وهو فيرصتلا يف «عدبملا» باتك هلو .(م1745 /هال55)

 .لوادتم عوبطم وهو «هيلع ةدايزو «عتمملا»

 يفوت :ليق «يدوكملا حلاص نب نمحرلا دبع ديز وبأ :مهنمو

 .«يديبزلا تاقبط» نع اّلقن «(١23ص) «لاعفألا فيرصت يف ينغملا» )١(

 فا



 وهو «فيرصتلا مظن نو فيرعتلاو طسبلا) باتك هلو ء(م5٠11١ مهم

 خيشلل «فيرعتلاو طسبلل فيطللا حتف») هحرش عم عبط دقو «يزجر مظن

 /ه٠94١٠) ىفوتملا :ىئالدلا ركب ىبأ نب طبارملا دمحم هللا دبع ىبأ
 .( ما
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 فييلأتلاب لاعفألا فيرصت دارفإ

 بتكب اهودرفأ ىتح ءاًّريثك لاعفألاب فيرصتلا ءاملع متها دقل

 ىلع هلامكو هجضن ىلإ لاعفألا يف فيلأتلا لصو دقو ءاهب ةصاخ ةلقتسم

 «لاعفألا فيرصت لاجم يف ةيفاك ةلماش اّبتك اوُهّلأ ثيح «نييسلدنألا دي
 باوبأ يف يه امنإو «ةلماش ريغ مهلبق لاعفألا يف ةفلؤملا بتكلا نإ ذإ

 .''"تلعفأو تلعف بتكب مهدنع ةفورعملا بتكلا لثم «ةنيعم

 يسلدنألا :يبطرقلا رمع نب دمحمل ««لاعفألا» باتك :مهبتك نمف

 درفأ نم لوأ وهف «(م91ا/ /ه51) ىفوتملا ءةيطوقلا نباب فورعملا

 ةيثالثلا لاعفألا» :همساو ةيطوقلا نبا باتكب فرع لماش فيلأتب لاعفألا

 :يضرفلا نبال «سلدنألا ءاملع خيرات» يف همساو :''”"ةيعابرلاو
 ةرهاقلا يف عبطو ءاّريثك ءاملعلا هيلع ىنثأ دقو «””«لاعفألا فيراصت»

 .(م14657 /ها/1)

 نامثع يبأ هذيملتل ءروكذملا «ةيطوقلا نبا لاعفأ حرش» :اهنمو

 وهو 2,(م١٠١٠/ه٠٠5) دعب ىفوتملا يطسقرسلا يرفاعملا دمحم نب ديعس

 .ةرهاقلاب (م191947١) ةنس ءءازجأ ةعبرأ يف «لاعفألا باتك» :ناونعب عوبطم

 )١( .ءيطسقرسلل «لاعفألا» باتكل فرش دمحم نيسح .د اهبتك ةمدقم :عجار )١/
  .)8«تلعفأو تلعف» بتك نم اًددع ةميضع قلاخلا دبع دمحم .د ىصحأ دقو

 ىفوتملا يرابنألا نباب ةياهنو «(ه701) ىفوتملا ءارفلاب اًءدب تافلؤم ةينامث غلب

 .(79ص) «لاعفألا فيرصت يف ينغملا» :عجار .(هدالا/)

 .(7"١؟/7) يلكرزلل «مالعألا» (؟)

 .يرصملا باتكلا راد .(ه١51١) .(15) ط )١17(. مقر ةمجرت «(47/5) ()
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 فورعملا ءرفعج نب يلع مساقلا يبأل ,«لاعفألا» باتك :اهنمو

 يف دلو «يبرغم لصأ نم وهو (م١7١١/ه616) ىفوتملا عاطقلا نباب

 دابأ رديح يف دنهلاب عبط ءءازجأ ةثالث يف وهو رصم نطوت مث «ةيلقص
 "ك انس

 زيزعلا دبع نب ىسيعل «ةعراضملا لاعفألا ىف ةعرابلا ةلاسرلا» :اهنمو

 .(م17177/ه579) قتلا لصألا يشيرشلا يناردنكسالا

 نب ىيحي نب دمحمل «لاعفألا ةينبأ صيخلت ىف لاقملا لصف» :اهنمو

 .(م15158/ه5755) ىفوتملا «يعذربلا يق فورعملا يسلدنألا ماشه

 اذه يف ةدوصقملا يبنهو .كلام نبال «لاعفألا ةيمال» :اهنمو

 ةكسبلا

 ءرفعج يبأل .«لاعفألا تالبقتسم ةفرعم يف لامآلا ةيغب» :اهنمو

 وهو (م1197/ه١74) ىفوتملا :سئادنألا .يلبللا فسوي نب دمحأ
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 كلام نبا لبق فرصلا يف ماظنألا

 رعشلا ةأشنل قيقد خيرات ىلع نيثحابلا نيب قافتا كانه سيل

 عبتتملاو «فرصلاو وحنلاب ةقلعتملا ماظنألا اصوصخو ءامومع ىميلعتلا

 ثلاثلا نرقلا يف أدب ملعلا اذه يف مظنلا نأ دجي فرصلا بّتكل

 ينزاملا نامثع وبأ همظن تيب نآلا ىتح هنم فرع ام مدقأف ؛يرجهلا

 ىف ةعومجملا ةدايزلا فورح هيف عمج ةكحلا اذهو .(ها5ةا/) ىفوتملا

 .[براقتم] وهو .ةاهينومتلأاس)

 اًنامسلا تيرم اَمْدِق ُتْنُك ْدَكَو يِنَئْبِيَمَف َناَمْسلا ُتيِرَع
 دهن نب ليلخلل (ه196) ريخألا فلخ اهيسن يتلا ةديصقلا امأ

 اهاندجوف اهانأرق دقو «ليلخلل اهتبسن ةحص ىف اًريثك ٌداقنلا ككش دقف

 ,ةفرضلا ثهاملا خم ةيلاع

 : ةيلاتلا تاظحالملاب جرخي اهل عبتتملاو "”يخيراتلا لسلستلا

 .اًدوقفم لاز ام ماظنألا هذه ضعب نأ ١

 .رشني مل اًطوطخم لاز ام اهنم اًريثك نأ ١"

2200 

 )١( ينج نبال «فصنملا» :عجار )١/18(.

 «يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ىلإ ةبوسنملا «ةيوحنلا ةموظنملا» ناونعب تعبط (؟)
 .ةيرصملا بتكلا راد ؛.(١) ط  يفيفع دمحأ .د :قيقحتو ةسارد ١1998م.

 )( هللا دبع نب ناسح .د ««وحنلا ميلعت يف اهرثأو ةيوحنلا تاموظنملا» :عجار

 ط «نامينغلا دمحم )١(.
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 .نيفلؤملا ةداع ىلع .«فرصلاو وحنلا نيب عمج اهبلغأ نأ “" 

 لمش له فرعي الو ةيبرعلا يف مظن هنإ هنع لاقي اهضعب نأ : 

 .اًعَم وحيلاو :فربضلا

 ةمدقملا»و ««لصفملا»ك ةفورعم ةيوحن بتكل ٌمعظن اهضعب نأ

 .امهريغو "«ةيلوزجلا
 لبق «لاعفألا فرصب اًصاخ اًمظن دجن مل اننأب لوقلا متخنو

 امهريغو ةيفلألاو ةيماللا ىلع مهلابقإ سانلا هيلع لبقأ كلام نب دمحم
 .كلام نب دمحم بتك نم
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 لاعفألا ةيمالب ءاملعلا ةيانع

 متهاف هنآك كلام نب دمحم تافلؤم ىلع لوبقلا هللا عضو دقل

 ةيمال»ب ةروهشملا هتديصق تلانو «اليمكتو اًمظنو اًحرش اهب ءاملعلا

 .مامتهالا كلذ نم اًرفاو اًييصن «لاعفألا

 هذه» :لاق ثيح ءاهيلع هسفن فلؤملا ءانث :كلذ بابسأ نمو

 ةريتك انعورن ثتعحرفف ؛'؟ةعيمع انهعقانمو ةميظع انهدقاوفا ةديضاق

 حورشلا هذه بلغأو «يورلاو رحبلا سفن يف تافاضإ اهيلإ تفيضأو

 ركذ دقو ءاطوطخم وأ ءاّدوقفم لاز ام سراهفلا بتك يف تركذ يتلا
 يف طلغ دقو ''اهدوجو نكامأ عم ءاهنم حورش ةينامث ناملكورب لراك

 :يتآلاك كلذ نايبو «لاعفألا ةيمالل اًحرش سيل هنأ انل نيبت اهنم دحاو

 «لاعفألا ةيمال حرش يفسنلا ناقهد نب دمحم نأ ناملكورب ركذ دقل

 حرش» :هحرش مسا نإ لاقو :4(م1718/ها/18) ةنس ةحرش َفّلأ هنأو
 . 0«حاتفملا 552

 سبتلا دقف .ءفلؤملا نم وهس وأ طلغ اذه نأ انل نيبت ثحبلا دعبو

 نب يلعل يكاكسلل «مولعلا حاتفم» نم ثلاثلا مسقلا حرش عم اذه هيلع

 .ناقهد نب دمحم

 هذهل مظانلا نبا حرشل يلع نيسح رصان .د :قيقحت نم 7(172١2,ص) : عجار )010(

 .ةديصقلا

 .(197 )759١/0. ثلاثلا مسقلا ««يبرعلا بدألا خيرات» (؟)
 )19١/60(. ثلاثلا مسقلا ,ناملكورب ؛«يبرعلا بدألا خيرات» ()

54 



 حاتفم» حورشل هركذ دنع )١777/5( «نونظلا فشك» يف لاق

 نب يلع ناقهد نب دمحم نب يلع :ثلاثلا مسقلا حرشو» :«مولعلا

 تلاعت يذلا هلل دمحلا) :هلوأ ءيدنكيبلا مث يفسنلا يلع نب ركب يأ

 َلاَقِب حرش وهو (هال194) ةنس نابعش يف غرفو «(خلإ ...هتزع تاقدارس

 بالط ىأر (هال14) ةنس مزراوخ لزن امل هنأ هيف ركذ ءدلجم يف ٌلوُقأ
 يف عرش دق هدلاو ناكو حاتفملا ةءارق يف دابكألا ىشطع رايدلا كلت

 حرشي نأ همزع نم ناكو ءوحنلاو فرصلا ْئَمسق ىلع (دئارفلا) ءالمإ

 مهيلع اهيلمي نأ هولأسف مارملا نيبو هنيب لجألا لاحف ةيقابلا ماسقألا

 .حورشلا يف حرشلا اذه ركذن مل اذه ىلع ًءانبو ''2. .باجأف

 :نيهجو نم طلغلا ناك اذكهو

 وه يذلا بألا سيلو نبالا دمحم نب يلع وه حراشلا نأ :لوألا

 . دمحم

 «مولعلا حاتفم فيرصت» وه حورشملا باتكلاب دوصقملا :اًيناث
 .«لاعفألا ةيمال» سيلو «يكاكسلل

 «لاعفألا ةيمال»ل هتيمست ناملكورب ىنب طلغلا اذه ىلعو

 . صيحمتو قيقحت نود نيثحابلا نم ريثك كلذ ىلع هعبتو ««حاتفملا»ب

 .قيفوتلا يلو هللاو ءانل رهظ ام اذه

 «مجارتلا بتك يف اهيلع انعلطا يتلا حورشلا ضعب .فيضن نحنو

 "”ههضعب تايفو ةفرعم عطتسن مل اننأب اًملع «نيفلؤملا ةافو بسح ةبترم

 )١( «نوئظلا فشك» )١9/58/5(.

 .د ةمدقم ىلإو «ناملكوربل «يبرعلا بدألا خيرات» ىلإ حورشلا ركذ؛ئف انعجر (؟)

 «لاعفألا ةيمالل» يناسملتلا سابعلا نب دمحم حرش :قيقحتل يرضانلا دمحم
 ىسيع.د ةمدقم ىلإو «(م١٠٠1) .طابرلاب بادآلا ةيلك يف (هاروتكد ةلاسر)
 - ةلاسر «يئاجبلا ىيحي نب دمحمل «لاعفألا ةيمال' حرش :قيقحتل .«يرزعلا
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 «ةيفاك تانايب اهنع انل رفوتت مل يتلا حورشلا ضعب ركذ نع انضرعأ دقو
 .انركذ ام نيقتنم

 :حورشلا هذه نمف

 نب دمحم نب نيدلا ردب «هللا دبع يبأ .فلؤملا نبا حرش ١-

 تارم حرشلا اذه عبط دقو ؛(م1718/ه57/85) قشمدب ىفوتملا .كلام
 فلز

 فرع (يئاجبلا يلهابلا ىيحي نب دمحم وهو ؛يئاجبلا حرش - ١
 «يئاجبلا ىيحي نباب روهشم وهو (هال55 وأ هال47) يفوت ءرفسملاب

 لَعفَملا دنع يهتني حرشلا اذهو «ىيحي وبأ» اطلغ مهضعب هاّمس امبرو

 .'"'”يناسملتلا سابعلا نب دمحم هلمكأ دقو ءلِعْفَملاو

 .«يرصملا يوامربلا مئادلا دبع نب دمحم «هللا دبع يبأ حرش - "*

 يف ميمعل ىفطصم .د فرط نم ققح دقو "”(م1478/ه/11) ىفوتملا
 .م11946 «(تايناسللا ةدحو) طابرلاب بادآلا ةيلك

 «يرئازجلا يناسملتلا سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ حرش - 1

 لانملا ليهستو لاقملا قيقحت» هحرش مساو ء(م15717١ /همالا) ىفوتملا

 ءيرصانلا دمحم .د فرط نم اًضيأ قَّقُح دقو '؟”«(لاعفألا ةيمال حرش يف

 .(م15١١5) طابرلاب بادآلا ةيلك يف

 ضعب ىلإ انعجر مث «رئازجلا ,نارهو ةعماجب بدآلا ةيلك :«(م1١١٠) ريتسجام
 . سراهفلا بتك

 .اًردصم اهل ركذن ال «ةعوبطملا حورشلا نأ انه انتقيرط )١(

 «بادآلا ةيلك «ةلآلا ىلع ةعوبطم حرشلا اذهل يرزعلا ىسيع .د :قيقحت ةمدقم )١(

 .رئازجلا «نارهو ةعماج

 .(591/80) ثلاثلا مسقلا «ناملكورب «يبرعلا بدألا خيرات» (*)

 «نيفلؤملا مجعم»و )١5175/7(. «نونظلا فشك» يفو .هسفن قباسلا عجرملا (:4)

 )9/ ١5(.
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 هيلعو .(هقو) ق يف ىفوتملا «يتالكملا كديعس نب بوعي حرش - 0

 مها يفوتملا ىبرشعلا ىتايزلا هفسوي ب قسحلل كتاقيلعت

 + ْ ْ ا

 لاثمألا برضو لافقألا حتف» :حرشلا مساو (م1574 /ه970) ىفوتملا

 .تارم ةدع عبط عرمزكلا حرشلاب فورعملا وهو .«لاعفألا ةيمال حرشب

 هيلعو «لوادتم عوبطم وهو ««ريغصلا» اًضيأ قرحب حرش ١-

 :امه ناتيشاح

 /ه1177١1١) ىفوتملا «يبرغملا نودمح نب بلاطلا دمحم خيشلا ةيشاح -

 .لوادتم عوبطم وهو (م14/

 ىفوتملا يرصملا يكلاملا يعافرلا بوجحم نب دمحأ ةيشاح -

 .لوادتم عوبطم وهو .(م1107/ه1746)

 ةيمال حرش يف لانملا ريسيت» هحرش مساو ,(م16107/ه980)
 .7لاعفألا

 «يرئازجلا ينوبلا يميملا دمحم نب مساق نب دمحأ حرش 4

 , 7( 97 ىفوتملا

 يبرغملا يلالمسلا بوقعي هللا دبع نب كوريب خيشلا حرش ٠
 .'0(م17448//ه88١٠١) ىفوتملا

 )557/1١(« «رردلا طاقتلا» ىفو )794١7/65(« ثلاثلا مسقلا ««يبرعلا بدألا,خيرات» )1(

 .توريب «ةديدجلا قافآلا راد ء.(ه7٠4١) )١(. ط

 )1١18/4(. يلكرزلل «مالعألا» (؟)

 . يئاجبلا حرش :قيقحتل يرزعلا ىسيع .د ةمدقم ()

 .(177/8) «مالعألا» (:)

 ١"



 ىفوتملا يقشمدلا يزغلا نيدلا مجن دمحم نب دمحم حرش - ١

 . "م1501 /ه01١1)

 ىفوتملا يرئازجلا نوكفلا دمحم نب ميركلا دبع حرش - <١

 ان حو /ها ١17

 يبرغملا يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم خيشلا حرش 31

 ةيمال ىلع كلاملا حتف» :هحرش مساو "م1174 /ه8١٠) ىفوتملا

 .«كلام نبا

 نساقلا يلالولا فبحيف ني دمحأ سابعلا ىبآ خيشلا مينق - 8
 .(*01917(0/ه178١1١) ىفوتملا يبرغملا

 ىفوتملا يديوسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا حرش 6
 . 00م8 ه١

 يبرعلا نب دمحم نب مالسلا دبع نب دمحم يديس خيشلا حرش 7

 .0"2(م٠٠18 /ه5١7١) ىفوتملا «يبرغملا يسافلا

 فصنلا يف ىفوتملا يكلاملا يديعصلا دمحم نب دمح حرش ٠١"

 ةيمالب ةامسملا ةديصقلا ىلع لاعتملا حتف» :ىمسيو (ه١ ق) نم لوألا

 )١( ىّبحملل «رثألا ةصالخ» )14/ 197(.
 .(597/0) ثلاثلا مسقلا ««يبرعلا بدألا خيرات" (1)
 .(14 /7) «مالعألا» (*)
 . 0791 /5) «نونكملا حاضيإ» يفو )541/١(« «مالعألا» (:)

 ةيشاح» :لاقو )005/١(. «نيفراعلا ةيده»و )١54/60(. «نيفلؤملا مجعم» (4)

 نبال ةيماللا بسن ثيح وهس هلعلو ءرجح نبال «لاعفألا ةيمال حرش ىلع
 هلعللا . رجح نبآل ةيفآللا بث قيح ةلاهك اضو رهع لغف:كلذكو .رجع
 . يدادغبلا نع لقن وأ ءوهس ًانفيأ

 )١( «نيفلؤملا مجعم» .(لا/ /1) «مالعألا» )/5157(.

 ضي



 )٠١8. ٠١5(. :ناددعلا  ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا

 نب يبرعلا دمحم وأ «ميهاربإ و يبرعلا «يزودألا حرش - ١8

 تادايز هلو م1445 /ه1785) ىفوتملا .ىبرغملا يلالمسلا «ميهاربإ

 . 7لاعفألا ةيمال ىلع
 ىفوتملا «يعفاشلا راطعلا دمحم نب نسح خيشلا يشاوح 14

 . 70(ما1410 /ه1760١)

 ٠ - ىفوتملا يبرغملا يلداتلا دمحم نب ميهاربإ حرش )١1١١١ه/

 ا

 ىفوتملا يرئازجلا شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا حرش - ١

 .لوادتم عوبطم وهو ,(م1914 /ها05)

 .0(م1970 /ه164١) ىفوتملا ءارجاهم ىقشمدلا ءالصأ

 (ه7١ا/7) ىفوتملا يناوطتلا ينوهرلا نسحلا نب دمحمل حرش

 . ””عوبطم وهو «لاعفألا ةيمال حرشب لاضفملا ميركلا حنم» همساو

 يتكويميعلا :يتاورآلا خيشلا نب دومحم دمحم خيشلا حرش - 4

 . 0(م191/0 /ه504١) ىفوتملا
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 )١( «مالعألا» )17/4(.

  (0باب يف لاق ؛'«عماوجلا عمج» ىلع يلحملا ىلع هتيشاح يف هسفن وه كلذ ركذ

 .«لاعفألا ةيمال يشاوح يف كلذ تنيب دقو» :(477/7) داهتجالا

 )0( ؛مالعألا» )1/71١(.

 .(180 /ا) «مالعألا» (:)

 .«لاعفألا ةيمالدل يناسملتلا حرشل يرصانلا دمحم .د ةمدقم (5)
 .(76ص) «حيشوتلا حيشرت» :ةرطلا قيقحت يف يراصنألا ديمحلا دبع خيشلا هركذ (7)

 قب



 لاعفألا ةيمالب طيقنش لهأ ةيانع

 ةيمال تلانو ءامومع كلام نب دمحم بتكب ةطقانشلا متها دقل

 :رومأ يف كلذ ىلجتو ءاّرفاو اًظح كلذ نم لاعفألا

 «ةيطيقنشلا رظاحملا يف ةدمتعملا جهانملا يف ةررقم اهنأ :اهنم

 .مهل حرشتو بالطلا اهظفحي

 :اهنم .''”ةريثك اًحورش اهوحرش مهنأ :اهنمو
 (ه7148١) ىفوتملا يتالولا يلتربلا ديجلا دمحأ خيشلل ناحرش -

 لافقألا حتف» :يناثلاو «لاعفألا ةيمال ىلع لالهلا غوزب» :امهدحأ

 .«لاعفألا ةيمال ىلع

 ةفحت» هحرش مساو «(م785١) ىفوتملا «ريبكلا ايديس خيشلا حرش -

 خيشلا دمتعا هيلعو .ءعوبطم وهو «لاعفألا ةيمال لحب لافطألا

 .حيشوتلا يف نيز نب نسحلا
 .(ه65١7١) ىفوتملا يجاحلا يدمح نب دمحم نب باب خيشلا حرش -

 ىفوتملا يسلجملا رابصلا نب دمحأ ديس نب فيرشلا خيشلا حرش -

 .ةّرط لكّشب وهو (ه١*٠5)

 ىفوتملا يِناَمُّيدلا ناميلس نب ودمحأ خيشلا نب ايديس خيشلا حرش -
 .قيلعت وهو (ه754١)

 خيشلا خرؤملا ةمالعلل «ايناتيروم ةايح» باتك ىلع حورشلا هذه ركذ يف اندمتعا )1(

 ةيبرعلا رادلا ,.(م1940) )١(« ط ,(5//51؟) ةيفاقثلا ةايحلا .دماح نب راتخملا
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 ىفوتملا يتالولا يرفعجلا يدوادلا ودامحا نب يناورملا خيشلا حرش

 اه

 .(م7١١5) ىفوتملا ينكجلا يليمجلا نب راتخملا دمحم خيشلا حرش

 ءاوضأ» فلؤم ينكجلا راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم خيشلا حرش

 .(ه745١) ىفوتملا «نايبلا

 رحبلا سفن يف تادايز اهيلإ اوفاضأ مهنأ :اهب مهتيانع نمو
 : مه نيحشوملا نم هسمح ١'دماح نبا ىمس دقو «يوّرلاو : .٠ هاد. (0) 1 5

 .هحيشوت ىلع رصتخم قيلعت يهو ةرط هلو «ينانقلا نيز نب نسحلا

 . هتدايز ىلع علطن ملو «قيلعت عم .يولعلا لاف ودعا نب معلا

 .(ه1781١/) ىفوتملا ىجوكدلا نيشلا نب ملاسلا ودمحم

 .هتدايز ىلع علطن ملو «قيلعت عم يغدنتلا باب ودمحأ نب ركب وبأ

 ءهاداد نب دمحم ديس نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا مهنم ركذن امك

 اًنايبأ اهيلإ فاضأ دقف :(م1917 /ه1197١) ىفوتملا يرايبألا يئاشتنالا

 .«نيجللا كئابس» ىف اهانجردأ دقو «نيعلا رسكب لعف فعضم ىف

 ةلمكت لثمت ماظنألا نم ةريبك ةعومجم تلصحف ءاهباوبأ نم اًريثك تلمش

 دعاوق ظفح ىلع بالطلا دعاست ءاهعم سردت ءةديصقلل اًحرشو

 نإ ماظنألا هذه نم هعمج اننكمأ ام نتملا اذهب قحلن فوسو .فرصلا
 .ىلاعت هللا ءاش
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 اذهو «ماللا يورب .طيسبلا رحبلا نم ةديصق وه امنإ :فيلأتلا اذه

 يف كلذ ُدِجَنَو ««لاعفألا ةيمال» اهيلع نوقلطي نيفلؤملا بلغأ لعج ام

 :اهنم «رداصم ةدع

 ةيمال يهو كلام نبا ةيمال» :لاق «؛ 5 /؟) «نونظلا فشك»

 .«لاعفألا

 ىلإ رمألا لصوو «لاعفألا ةيمال» ركذف 207917 /7) «نونكملا حاضيإ" -

 حرش لثم .ءمهحورش ءامسأ يف مسالا اذه اولمعتسا اهحاّرش نأ

 ةيمال حرش يف لاكشإلا لحو لافقألا حتف» هامس ثيح ينميلا قرحب

 .''”(لاعفألا

 تحرشا :«ريغصلا هحرش» يف اًضيأ هسفن قرحب خيشلا لاقو

 .'"'”«فرصلا ملع يف لاعفألا ةيمالب ةامسملا ةيماللا ةديصقلا

 هحرش ىمسف «هّيِديِس خيشلا يطيقنشلا ةمالعلا اًضيأ اهقلطأ امك

 . 7«لاعفألا ةيمال دقع َّلَحِب لافطألا ةفحت»

 اولاقف «يورلا ىلإ هتبسنب فيلأتلا اذه ةيمست تحبصأ اذكهو

 .«لاعفألا ةيمال» وأ «ةيماللا»

 )١( ةئس تيوكلا ةعبط اهرخآ «ةديدع تارم مسالا اذهب حرشلا عبط )١5١14ه/
 .(م115

 )١( .(م1901) يبلحلا .ط ؛(8ص) «يعافرلا ةيشاح» هعمو ««ريغصلا حرشلا» ةمدقم

 )( .(م1991)رايناتيروم يف عبط
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 ظفلل ةاراجم هحرش ناونع غاص يذلا قرحب نيدلا لامج خيشلاو
 :لاق ثيح هحرش ةمدقم يف ةقدب فيلأتلا مسا ركذي هدجن ««ةيماللا»

 ةينبأ» ةامسملا ةيماللا ةديصقلا حرشأ نأ ءدمحلا هلو ؛هللا ينقفوف»

 .''72«فيرصتلا ملع يف لاعفألا

 ةينبأ يف حاتفملا وأ «لاعفألا ةيمال١ :لاقف ناملكورب لراك امأ

 .انركذ امك طلغ وهو ''”«لاعفألا

 يف «يلع نيسح رصان روتكدلا ةيمستلا يف طلخلا اذهل هبتنا دقو

 ناونعب حرشلا اذه جرخأف ءهدلاو ةديصقل مظانلا نبا حرشل هقيقحت ةمدقم

 :قيقحتلا ةمدقم يف لاق ««لاعفألا ةينبأ ةديصق حرش يف لاوقألا ةدبز»

 مهتافلؤم ىلع تعلطا (اذكه) امم «نيدلا ردبل نيمجرتملا بلغأ قفتا»

 ةيمال حرش باتك هل نأ اوركذف .هدلاول لاعفألا ةيمال حرش هنأ ىلع

 لاوقألا ةدبز» :ناونع لمحت حرشلا اذهل ةخسن تدجو ينكلو «لاعفألا

 ناونعلا اذه ترتخاو» :لاق نأ ىلإ .«لاعفألا ةيئبأ ةديصق حرش يف

 يف «ةيمال١ لدب «ةينبأ» ةملك عضو امأ «ديدحتلا يف قدأ هنأل ؛باتكلل

 :حرشلا اذه ةمدقم يف لاق ءهسفن نيدلا ردب نأل ؛ٌحصأ هنإف «ناونعلا
 ."”«لاعفألا ةينبأ» يف ُهْدُك يدلاو ةديصق ىلع لمتشت قاروأ هذه
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 .(737ص) «لافقألا حتف١ )01(

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ط )١9١/0(: ثلاثلا مسقلا ؛««يبرعلا بدألا خيرات» (1)
 ٠ .(م1997) «باتكلل

 .(١7ص) «لاعفألا ةينبأ ةديصق حرش يف لاوقألا ةدبز» (')

 انضي
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 ينميلا قرحب خيشلا :الوأ

 «ىمرضحلا ؛«يريمحلا ءرمع نب دمحم ؛«نيدلا لامج ةمالعلا وه

 بدألاو فرصلاو وحنلاو ثيدحلاب ملاع ؛قرحبب ريهشلا ؛يعفاشلا

 دجلاب فرعو «نميلا هدلب خياشم نم ريثك نع ذخأ «نونفلا نم اهريغو
 تاجردلا ىلإ لصو دقو «ةدابعلاب فرع امك «ملعلا بلط يف داهتجالاو
 لحر مث «ءاتفإلاو سيردتلا لاجم يف سانلا هنم دافتساف ءايلعلا ةيملعلا

 .اهب يفوت ىتح اهب ماقأو دنهلا ىلإ
 :اهنم ؛ةريثك تافلؤم هل

 .ةيوونلا راكذألا راصتخا يف ةيوبنلا رارسألا

 .لاعفألا ةيمال حرشب لاثمألا برضو لافقألا حتف -

 .بارعإلا ةحلم حرش يف بابحألا ةفحت -

 .يئارغطلل .«مجعلا ةيمال حرش يف مّلعلا رشن -

 .'0(م1674 /ه0*97) يفوتو (م1576١ /ه879) ةنس ُهْنَلك دلو
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 .(ه5١51١) ءريثك نبا راد )١(. ط )١555/1١١(. «بهذلا تارذش»

 .ةلاسرلا ةسسؤم ء(ه514١) )١(. ط .(0576 /7) «نيفلؤملا مجعم)
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 يطيقنشلا نيز نب نسحلا خيشلا :اًيناث

 فيرشلا ينانقلا «ناميلسا ديس نب نيز نب نسحلا خيشلا وه

 .كسانلا هيقفلا ءهرعاشلا يوغللا ةمالعلا ملاعلا ءايست ىنتسحلا

 طبضلاب فرع دقو .«مولعلا فلتخم ىف ةديفملا «ةريثكلا ماظنألا وذ

 ةءورملاو ةماهتشلاب ترهتعشا ةميرك ةرسأ ىفا ىبرت «ههاظنأ ىف ةقدناو

 .ملعلاو

 .(ه754١) ىفوتملا ىلبيحلا هللا دبع نب دودولا دبع خيشلا -

 .(ه1117١) ىفوتملا «يورقشلا لضاف نب اّلُب خيشلا -

 «(«لاعفألا ةيمال» حرش يذلا ءريبكلا هّيِديِس خيشلا ةمالعلا رواج امك

 .ةمتاخلا يف ركذ امك «حيشوتلا يف هحرش ْنسحلا خيشلا دمتعاف

 : مهنم ؛نوريثك ٌءاملع نسحلا نع ذخأ

 (ه170١/) ىفوتملا دودولا دبع نب هيظحي ءريهشلا ريبكلا خيشلا

 ةرهاظ لثمف . عزانم نلودب هتقطنمو هرصع يف ميلعتلاو ملعلاب درفنا يذلا

 :هلوقب نيمألا نب دمحأ راشأ كلذ ىلإو ءهسيردتو وحنلا ةفرعم ىف ةزيمتم

 نب هةيظحي انذاحسأ ءدآلبلا كنت هيوبيس هيدي ىلع جرخت يذلا وهوا

 الآ نب دماح ودمحم رعاشلا ةمالعلا خيشلا هنع يلا امك ,؟'"«دودولا دبع

 .ريثق امهريغو «ينسحلا

 )١( (777ص) «طيقنش ءابدأ مجارت يف طيسولا» .
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 ؛ اهتم كاورسي كالا نسحلا خيشلا فرغ دقو

 . ''”كلذ نم جذامنب طيسولا بحاص ىتأ دقو ءبيصملا مهفلاو ءاكذلا -

 ال» :هلوق هنع رهتشا اممو .«ديقعتلا نع هدعبو هتسالسو مظنلا ةدوج -

 ءوشحلاو ميمتتلا لمعتسي ال هنأ دصقي «خأ الو مظنلا يف يل بحاص

 . يخأ اي «يبحاص اي : مهماظنأ يف نيماظنلا دنع فورعملا

 هقفو فرصو وحن نم ةيملعلا لئاسملا اهب طبضي يتلا ماظنألا ةرثك -
 يلاعلا دهعملاب جرحت ةلاسر يف هماظنأ تعمج ءاهريغو ةريسو

 .(م1989/ه559١) ةنس طوشكاونب

 نعو ةبلطلا سيردت نع عطقني ال ناك دقف «ملعلاو ةدابعلا يف داهتجالا 5

 . ةدابعلا

 رهاني رمع نع (61665) ةنس ذلك نِمز نت نسحلا خيشلا ىفوت

 11 :امثلا
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 .("م417 ."الحص) )١(

 ء(ه5094١) .(5) ط ,(ا7الا/ .”ال1)ص «طيقنش ءابدأ مجارت يف طيسولا»

 .(595١و 4"5ص) «ةيفاقثلا ةايحلا ءايناتيروم ةايح»

 )١(« ط «مايا نب راتخملا دمحم .د «برغملاو قرشملا يف يبرعلا وحنلا خيرات»

 .برغملا «طابرلا .مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا (م1155/ه1411)
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 ءالآ نب هللا دبع نب دماح وٌدمحم خيشلا دباعلا «ةمالعلا وه
 ملعلاب ةفورعم خيشلا اهيلإ يمتني يتلا َنيِيِئَسَحلا ةليبق تناكو «ينسحلا

 لوقي ثيح ءاًصوصخ ةيبرعلا ةغللاو رعشلا ةمامإبو ءامومع لضفلاو
 :مهرعاش

 ثسنلك ءابرعلا بزقلا ىلإ اك اقةفقاشل كلا ٍنَّسَح يِئَب اَنِإ

 : مهنم رخآ رعاش لاقو

 اَهاَقِقلا اهب نيِهتئاقلا معآ انإَو ىبهشتلا ةبيوقْلا ةنل

 اَعاَنِق اَمْرَوُكُن ُهُعِضْرُمَو يِغاَنُي اهب ٌريِغَصلا اَنْعَضْرُمَف
 «ةدابعلاو عرولاب تفرع ةيملع ةرسأو «ةيملع ةئيب يف خيشلا ىبرت

 «ميركلا نآرقلا ظفحف ءملعلا بلط يف دج ثيح اًملاع نوكي نأل هتلهأف

 .ٍلئموي رضاحملا يف ةلوادتملا نوتملاو

 نبا ةيمال حيشوت» بحاص «نيز نب نسحلا خيشلا ىلإ هجتا مث

 .«كلام

 وحنلا هنع ذخأف «دودولا دبع نب هيظحي خيشلا ىلإ هدعب هجتا مث

 يغدنتلا لاف دمحأ نب لافذمحم خيشلا نع هقفلا ذخأ مث «,فرصلاو

 خيشلا نع قطنملاو هقفلا لوصأ ذخأ مث ,.(م19780 ه514١) ىفوتملا

 .(ه1757١) ىفوتملا هباب ضنحم نب دمحم نب دماح

 سرادملا حتف ضفرف .يسنرفلا يفاقثلا رامعتسالا مواق دقو

 ضرح ء«اًراعشأ هيف أشنأو .«كلذب ىتفأو اهتعطاقم ىلإ ىعسو «ةيسنرفلا

 ذر



 .؟'ةيسنرفلاا ةغللا' ةعظاقم ىلع اهيف

 جرختو ؛«ةعونتملا ملعلا نونئف اهيف سردت ءخيشلا ةرظحم تناك

 .نوريثك ءاملع اهنم

 :اهنم اًراثآ كرت امك

 . عوبطم وهو «مهم رعش ناويد 5

 .اهريغو فوصتلاو هقفلاو وحنلا يف ةريثك ماظنأ -

 يفوتو (م1871/ه1184) يلاوح ُهنَدُك دماح وُدمحم خيشلا دلو
 . "”(م19409 /ه17/8)
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 .(1556١ص) «ناويدلا» : عجار )0010(

 : عجار )0

 دمحأ خيشلا يضاقلا ةمالعلا «فلؤملا نبال .دماح وّدمحم ةمجرت# -
 .ةلآلا ىلع عوبطم باتك وهو .هللا هظفح .«نسحلا
 ءودمحم نب ملاس دمحأ :فيلأت ءالآ نب دماح دمحم خيشلا رعشو ناويد -

 .رئاشبلا راد .(م1191/ه418١1) )١(. .ط
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 يطيقنشلا هنلا دبع نب ودمحم خيشلا :اًعبار

 «يريمحلا بدوتأا نب راعفمتلا ني ٌكِتْوَأ ني لاا دبع وه ودمحسم وه

 . اًنطو ىنانقلا اًبسن ىنكجلا ىناضمرلا

 امك «هيدلاو ىلع مولعلا ئدابم سردو «ىوقتو ملع تيب يف قير

 ءهعم ىّبرت يذلا ءدودولا دبع نب هيظحي خيشلا همع نبا ةرظحم يف سرد

 .يبوقعيلا لالخلا يذ نب قيتعلا هللا دبع ريبكلا يوغللا خيشلا بحاص مث

 .مجاعملا ضعبو «نيواودلا ضعب هيلع سردف (م0) ىفوتملا

 نم دافتساو (ه١؟55) ىفوعملا «هباب هيذيس خيشلا بحص امك

 .مولعلا فلتخمل ةلماشلا هتبتكم

 يدقن سح هل ناكو «ةذف ةيرقبع اذ هللا دبع نب وّدمحم خيشلا ناك

 . ةقيقد ةفرعم هفرعي ىتح هدقنو ةللوعو هليرغ املع سرد املك ناكف « يوق

 مكلا اهنم هل عمتجا ىتح :ةمهملا بدكلا نع اثحب لجن دقو

 :اهنم «ةديدع تافلؤم هل ءريبكلا

 جوزمم حرش ىلإ اهلّوحف «ةيماللا نتمب نيز نب نسحلا ةرط جزم -
 دقو «نيعلا رسكب لعف نم فعضملا ىف ةروكذملا هتدايز عم صنلاب

 نإ هجارخإ يوننو ءانتزوحب وهو باتكلا يف اهل هحرش عم اهلخدأ
 . ىلاعت هللا ءاش

 . هطخب اند دوجوم وهو .دودمملاو روصقملا حرش 5

 ضئارفلا يه يكلاملا هقفلا يف ليلخ رصتخم نم باوبأ حرش -

 .نيميلاو فاعرلاو
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 .ةيلاغلا اهامس «ةيفلألا ىلع هنوب نبا ةرط ىلع .ةيشانح. -

 .نايبلا يف يطويسلا ةيفلأ ىلع ةيشاح -

 .يئارغطلل ءمجعلا ةيمال حرش -

 :ةوبسلا يف «يودبلل تاوزغلا حرش -

 .ةريسلا يف راصبألا ةرق حرش -

 /ه74١١) ةنس ُهْنَأُك يفوتو 2«(م1887/ه700١) ةنس خيشلا دلو

 م00
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 : عجار )0110

 .(تناكجت) ءزج ؛««دماح نبا ةعوسوم»

 .«دودمملاو روصقملا»ل فلؤملا حرشل ققحملا ةمدقم

 .(85١”ص) دماح نبال «ةيفاقثلا ةايحلا»

 .«يئارغطلا ةيمالا»ل فلؤملا حرشل ققحملا ةمدقم

 عك



 ؛«حيشوتلا» بحاص فلؤملا نبا وهف «نيز نب نسحلا نب يح وه
 .هدلاو ةرظحم نم نيجرختملا دحأو

 فلتخم يف ةكراشم هلو «ملعلا بلط ىف دجلاو ةدابعلاب فرع

 .0"2(م٠197 /ه178١) ُهْندك يفوت «مولعلا
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 ."نيز نب نسحلا ةرظحم لالخ نم ةزرارتلا ةقطنم يف ةيفاقثلا ةايحلا»

 .(597؟ص) دماح نبال «ةيفاقثلا ةايحلا»

 ع/



 تادايزلا ميدقت

 :قرحب نيدلا لامج خيشلا ةدايز :اًلوأ

 ذاوش يفو «نيعلا رسكب لعف ذاوش يف يهو «تايبأ ةينامث يهو

 خيشلا ماق دقف «نيعلا حتفب لَعف نم يدعتملا فعضملاو مزاللا فعضملا

 مل يتلا لاعفألا امهنم مظنف ءسوماقلاو حاحصلا ءارقتساب نيدلا لامج

 .كلام نبا اهركذي

 .2448 448 .40 .45 .41" اال ال٠ 2582 :ةيلاتلا ماقرألاب هتايبأو

 :نيز نب نسحلا حيشوت : اًمناث

 ءاّنيب نيعبسو اذحاو تغلب ثيح ةليوط نيز نبا ةدايز تناك دقل

 «لصألاب ةجزتمم .باوبألا بلغأ لمشتو حيشوتلا اهيلع قلطي يتلا يهو
 نازوأ يناعمو «ةدرجملا ةيثالثلا نازوألا يناعمب نيز نبا درفنا دقو

 بلاوجلا ماحدزا نع ثدحت امك ءردصملا مساب درفنا امك ءدياعلا

 زاتمي نيز نبا حيشوت نإ لوقن نأ نكميو «ةيثالثلا نازوألا لخادتو
 :ةيلاتلا تتازيملاب

 نم يظفللا ديقعتلا نع دعتبي بلاغلا يف ناك ثيح .ةلوهسلاو ةسالسلا -
 ١ «تاقلصملا لق كلاقتو ءريخأتو ميدقت

 نإ «هتيمظن» ىلع ةبلاغ حيشوتلا ةيرعاش تناك ثيح .«كبسلا نسح
 .ريبعتلا اذه حص

 لثمو «هالزُن ُهَتْرَمَت١ :هلوق لثم «ةدعاقلا ىلع ةلادلا ةلثمألا داريإ نسح
144 



 ْذَق نوعا شل ٌديِعَوْلا امَع» :هلوق لثمو الد انو نإ ليشلا :هلوق

 . «الَصَو

 ال هنأ اوربتعاف «حيشوتلا اذه نوحدمي ءاملعلا ضعب لعج ام اذهو

 ىلع كاردتسا هلو» :نيمألا نبا لوقي ؛ةدوجلا ثيح نم لصألا نع ةميق لقي

 . "70كلام نبا مظنب َسَبَتْلاَل ةرمحلاب هبتك هنأ الولو ءاهب هجزم لاعفألا ةيمال

 نوللاب طيقنش ىف تفرع نيز نبا ةدايز نأ :يأ :ةرمحلاب هلوقو

 نيفلؤيملا ا :رارمجالاب ةظقاتشلا دمع ىميستو ةرمحألا

 . حيشوتلاب

 :الآ نب دماح اع خيشلا ةدايز : اًملاث

 يثالثلا لعفلا نيع ةكرح لقن يف اهنم ةسمخ «تايبأ ةتس يهو

 يسايقلا ردصملا يف سداسلاو «كرحتملا عفرلا ريمض هب لصتي مل يذلا
 .لَعْمأل

 ىلغ اهتارف كقو «ةيمآللا» ةرط ىشاوح. ىف ةرشتتم تايبألا هذهو

 نع اهذخأ وهو (م19417) ةنس نقلرمحلا ةغبانلا دمحم نب ودمحأ خيشلا

 ءال4 ال8 ءالال ال5) :ماقرألاب يهو «ةرشابم دماح وّدمحم خيشلا

 .( 6١ عمى

 : هللا دبع نب قدسحيم خيشلا ةدايز :اًعبار

 رسكب لعف نم ةفعضملا لاعفألا ىلإ اهفاضأ ؛تايبأ ةتس يهو

 :لاق «ةرشابم هطخ نم اهانذخأ دقو ءاّيفاو اًحرش اهحرشو ؛«نيعلا

 «ةثالث اهنم رثن «نوثالثو دحاو ىلاعت هللا همحر نسحلا ركذ ام عيمجفا

 فعضملا اذه نم اّلعف نيعبرأو ةعست ىلع '"'هللا دبع نب ودمحم علا مث

 )١( (887”7ص) «طيسولا» .
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 راشأ ءالعف نيسمخو نّْينثا همظن ام راصف «ةروثنملا ةثالثلا عم اهمظنف

 .2..مجو :هلوقب اهيلإ

 ىلع 5-1 نيز نب نسحلا انخيش هلعج ام ىلع ةدايزو» : انكيأ لاقو

 نبا :هلبق نيمامإلا ىلع اهداز يتلا صوصنلاو ررطلا نم «لاعفألا ةيمال»

 .2«يمرضحلاو كلام

 :ماقرألاب هتايبأو ."'"دماح نب راتخملا خيشلا ةدايزلا هذه ركذ دقو

 .(55 لله لا: ءللاظ للا )١1,

 : نسحلا نب يح ةدايز :اًسماخ

 امهو «يثالثلا ريغ نم يميملا ردصملا يف .طقف ناتيب يهو

 حيشوتلا حيشرت ىلع انه امهيف اندمتعاو «ةرطلا يشاوح يف نارشتنم

 «ةرشابم ِهَطَخ ىلإ انعجر دقو هند دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلل

 جاحلا خيشلا حشوملا نبا» :يتالاك هيف هل امهوزعو حيشرتلا ةعابط لبق

 ةمالعلا طخب (س) ةخسنلا يف نادوجوم اًضيأ امهو ؛««يحب فورعملا

 خيشلا طخب اًضيأ (ح) يفو ةبسن نود «هللا دبع نب يديس خيشلا

 )1١95. ١19١(. :نيمقرلاب امهو ةبسن نود هللا دبع نب ودمحم
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 قيفحتلا ْق ةدمتعملا خسنلا

 توه س6

 يف 1 «قيقحتلا لاجم يف ةمهم اهنأ ىرن .خسن ثالث اَنْدَمَتْعا
 :ةيلاتلا تازيملا

 فرصلاو وحنلا يف مامإ مهنم دحاو لك .ءاّلجأ ءاملع طخب اهنأ -

 .بدألاو ةيبرعلا مولعو
 اهل يتلا تاملكلا كلذ يف امب «لكشلاب ةطوبضم اهنم ةدحاو لك َّنَأ

 .رثكأ وأ ناهجو

 حيشوتلا بحاصب لصتم ٍلاع دنس هل ءاملعلا ءالؤه نم دحاو لك نأ -
 ذخآلا دودولا دبع نب هيظحي خيشلا ةمالعلا نع اوذخأ مهلكف ء«ةرطلاو

 .نيز نب نسحلا نع
 لحي ءاّرّيمتم اًسيردت «ةيماللا» سيردتب رهتشا مهنم دحاو لك نأ -

 لثم انايبأو ةيشاح اهيلإ فاضأ نم مهنمو ءاهضماغ حضويو ءاهلكشم

 دمحم خيشلا لثم اهتايبأ ضعب بّرص نم مهنمو ؛هللا دبع نب وذمحم

 .دودولا دبع نب يلع

 (س) ةخسنلا

 ىفوتملا «يلبيحلا هللا دبع نب يديس خيشلا ةمالعلا طخب ةخسن

 مولع يف نيزيمتملا «نيفورعملا ةمئألا نم وهو «(م1447 /ه17١)

 نب دمحأ خيشلا ةمالعلا همع نبا نع ّملعلا ذخأ دقو «ةيبرعلا ةغللا

 ذخآلا ءدودولا دبع نب هيظحي خويشلا خيش نع اضيأ هانت انهنك ؛عَم

 نسحب هللا دبع نب يديس رهتشا دقو ««حيشوتلا» بحاص نع
 ه١



 :هلاق اًممف ءهب ىئّدحتي ناك هنأ ةجرد ىلإ هتحصو طخلا

 فقيقعلا ةاقثكخ  بنقاخأ ىيفاشأ لؤي كوقأ ىلنأ ىلفق

 . رعش ناويدو هقفلاو وحنلا يف ةريثك ماظنأ هلو

 : ةخسنلا فصو 2

 .ةحفص ١5 :تاحفصلا ددع

 .تاحفصلا يف طبضني ال :ةحفصلا يف تايبألا ددع

 .وحم الو هيف سمط اال .حضاو :طخلا

 .ماظنألاو يشاوحلا نودب ةيلصألا ةرطلا ىلع ثرصتقا

 .ةملكلا يف هجوألا ددعت كلذ يف امب «لكشلاب اهلك ةطوبضم

 . اًيلج اًحضاو ناك ثيح ةزراب فورحب بوتكم نتملا
 ةخسنلا الو ِهْحْسَن خيرات الو نتملا ةياهن يف همسا خسانلا بتكي مل

 . اهنع ذوخأملا

 هللا دبع نبا تايبأو ءدماح وٌدمحم خيشلا تايبأ نم ةخسنلا تلخ
 .فلؤملا نبا ْئَنيبو .قرحب خيشلا تايبآ :تلعش انهتككلو

 .فلؤملا لآ دنع ةدوجوم يهو «(س) فرحلاب ةخسنلا هذهل انزمر

 .ةروص اهنم اندنعو

 (ع) ةخسنلا
 «يكرابملا دودولا دبع نب يلع دمحم خيشلا ةمالعلا طخب ةخسن

 نيزربملا نيروهشملا رابكلا ةمئألا نم وهو .«(م1987 /ه54017١) ىفوتملا

 .كلذ لك يف دمتعملا عجرملا وهف ءاهريغو ةيبرعلا ةغللا مولع يف
 نع ذخأ امك «هتريشع ءاملع نم ءاّلِجأ ءاملع نع َملعلا ذخأ دقو

 دقو ««حيشوتلا» بحاص نع ذخآلا .دودولا دبع نب هيظحي خويشلا خيش

 .هتمالسو هتحصو طخلا نسحب اًفورعم ىلع دمحم خيشلا ناك

 هو



 : ةخسنلا فصو *

 .ةحفص ١1 :تاحفصلا ددع -

 .طبضني ال :تاحفصلا يف تايبألا ددع

 .سمط الو هيف وحم ال .حضاو :طخلا

 .ماظنألاو يشاوحلا نودب ةيلصألا ةرطلا ىلع ثرصتقا -

 .ةملكلا يف هجوألا ددعت كلذ يف امب «لكشلاب اهلك ةطوبضم -

 .ةيلج ةزراب فورحب بوتكم نتملا -

 ةخسنلا الو هخسن خيرات الو نتملا ةياهن يف همسا خسانلا بتكي مل -

 :اهتع ةوقكأبلا

 .فلؤملا نبا ْيَئيِبو «هللا دبع نباو ءدماح وّدمحم تايبأ نم تلخ -

 .قرحب خيشلا تايبأ ىلع تلمتشا اهنكلو

 .(ع) فرحلاب ةخسنلا هذهل انزمر -

 :ةخسنلا هذه ةيكزت *

 يأ ؛يلع دمحم نب ملاس دمحم خيشلا ظفاحلا ةمالعلا اهنع لاق

 يف يتدمع لعجأسو» :(ةطايخلا) «حيشوتلا حيشرت» يف اهخسان نبا

 نمز ىلاعت هللا همحر يدلاو هل اهبتك يتلا دمحم ديس يخأ ةخسن حيشوتلا

 ةحورطم ةبذشم «ةبذهم هديب خيشلا اهبتك ةخسن ثدحأ ىلع «هيلع هتءارق

 .«دراوشلاو حّصُقلا نع ةبرعم «دئاوزلا

 نم ةرشابم اهخسن دودولا دبع نب يلع دمحم خيشلا ةخسن نأ ةيأ

 ةخسنلا يهف ساسألا اذه ىلعف «ةرطلاو حيشوتلا بحاص فلؤملا طخ

 هدحو حجيسن ُةْفَدك دودولا دبع نب يلع دمحم خيشلا ناك ثيح ةدمتعملا

 هريغ نود هيلإ ةلحرلا تناكف ًةرطو اًحيشوتو الصأ «ةيماللا سيردت يف

 ؛فلؤملا بتكب اهطبرو اهلكشم لحو اهضماغ حرشب رهتشاف «؛كلذ يف
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 مدا[سألا ءاململا واننا كلذكو ءاسفربفغو ةيفاكلاو ة:ةسارلقو ايهسلا لدم

 .اًريمتم اًسيردت اهسردي مهلكف ىلاعت هللا مهمحر

 هل حضتي ُهْنَأك ملاس دمحم خيشلل «حيشوتلا حيشرت» يف رظانلاو

 . هتاقيلعت نم نتملاب قلعتي ام ضعب درونسو ءاّيلج كلذ

 (ح) ةخسنلا

 /ه174١) ىفوتملا هللا دبع نب وٌدمحم خيشلا ةمالعلا طخب ةخسن
 راص ىتح «قيقدتلاو ريرحتلاب نيروهشملا ةغللا ةمثأ نم وهو (م4
 .لاجملا اذه يف ةودق

 همع نبا خويشلا خيش مهتمدقم يفو ء«ءالجأ ءاملع نع اهذخأ دقو
 . حيشوتلا بحاص نع ذخالا .ءدودولا دبع نب هيظحي

 : ةخسنلا فصو

 صنلا اهيف جزم اهنأل ؛ىرخألا خسنلا نع ةخسنلا هذه فلتخت -

 .ةياهنلا ىتح ةيادبلا نم اهيلع صنلا انححصف ؛«ةرطلاب
 .سمط الو هيف وحم ال .حضاو :طخلا -
 .ةرطلا ىلإ اهفاضأ خسانلل تادايز ةخسنلا يف -

 لعف فّعضم يف يهو ءاهحرش عم نئملل فاضأ يتلا هتايبأ ةخسنلا يف -
 .ةربعلا رسكب)
 .ةملكلا يف هجوألا ددعت كلذ يف امب لكشلاب اهلك ةطوبضم تاببآلا

 . حرشلا نم ربكأ ةزراب فورحب بوتكم نتملا -
 .(ه10١) :اهخسن خيراتو «ةخسنلا ةياهن يف همسا خسانلا 2-5-0

 .هدنع ةدمتعملا ةخسنلا ركذي مل -

 تايبآ تلمش اهنكلو :دماح وم خيشلا تايبأ اهيِف ُرُكْذَي مل 5

 .فلؤملا نبا ئتيبو «قرحب
 .(ح) فرحلاب ةخسنلا هذهل انزمر -
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 قيقحتلا جهنم

 . اهنيب قورفلا نيركاذ «خسنلا نيب ةنراقملاب انمق

 . لصألا يه (ع) ةخسنلا ائلعج

 .هبحاصو بيوصتلا ردصم َنيركاذ تايبألا ضعب بيوصت انركذ

 نيركاذ «ءصنلا نم اًيناج حضوت يتلا .ةطيسبلا تاقيلعتلا ضعب انركذ

 .قيلعتلا ردصم

 خيشلا حرش ىلإ اًضيأ انعجر :ةدمتعملا خسنلا ىلإ ةفاضإلاب

 يتلا تيبلا ظافلأ بلاغلا يف ٌبرعي ناك ثيح «قرحب نيدلا لامج

 .ظافلألا ضعب طبض ىف هنم اندفتساو «بارعإ نم رثكأ لمتحت

 ةيشاح ىلإ انعجر امك :ةيضملا خسنلا هيف فلاخ ام بلغأ انفضأو

 امهو .ءنودمح نب بلاطلا دمحم ةيشاحو يعافرلا دمحأ خيشلا

 هجوألا صقتسن مل اننكل ءريغصلا قرحب حرش ىلع ناتيشاح

 ةفاقأل اًيرورضآ ةانيآر اهب انيفتقا امتإو امهديدع ةرداتلا تالامدحاللاو

 .ةحضاو ةحيحص ةخسن

 اًقوخ ءانرظن يف يرورض وه امب الإ ٍتأن ملف ءشماوهلا ليلقت انلواح
 .نتملا ئراق ىلع شيوشتلا نم
 هنم ةدافتسالا ريسيتل صنلا نيماضمب ةطبترملا سراهفلا ضعب انعضو
 : لثم

 .لاعفألا سرهف »

 .يميملا ردصملا ظافلأل سرهف »

 .نتملا باوبأل ماع سرهف »
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 ينفلا جارخإلا

 لمتحت يتلا ظافلألا لكش كلذ يف امب ءالماك صنلا لكشب انمق
 .ةروكذملا خسنلا ىلع نيدمتعم هجو نم رثكأ

 .ىنعملا مهف ىلع رثكأ ئراقلا ةدعاسمل ميقرتلا طاقن ضعب انفضأ

 .نتملا يف هتايبأ عم مظان لك مسا انلعج
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 ةمالعلا ملاعلا وهف «َيرييْبألا ةّبيَهَلا نب راتخملا نب هّيِديِس خيشلا وه
 ىتح «هب فيرعتلا نع هترهش تنغأ يذلا ءسردملا «فلؤملا «ىبرملا

 يف «حيشوتلا» بحاص لاق امك ؛«ةرهشلا يف لثملا هب 55 راص
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 اََتَمْلا اَجّدلا َرْدَب اَحّرلاَبظُْق يَدِيِس اَنَدِّيَس ٍراَونألا اَبأ ٌتْيَفَتْقا هيف

 داهتجالاو بتكلا عمجو ملعلا بلط يف ةمه ءاملعلا ربكأ نم ناك

 هنم هل لصح ىتح «كلذ يف هرمع نم اًدوقع ىضق ثيح ء«ةيبرتلا يف
 .عزانم نودب «هتقطنم يف هريغل لصحي مل ام

 :مهنم 2«خياشم نع ةيبرتلاو ملعلا ذخأ

 ذيملت وهو «(ه741١) ىفوتملا يولعلا ليلجلا دبع نب ةمرح خيشلا -

 . ينكجلا هنوب نب راتخملا خيشلا

 .(ه٠51١) يلاوح ىفوتملا يبجيديإلا يضاقلا نب هللا بيبح خيشلا -

 دعب هئانبأ عم رمتساو «(ه177١) ىفوتملا يتنكلا راتخملا ديس خيشلا -

 . هتافو

 ةيركف ةيعجرمو ءاًعاعشإ تلّثم «ةزّيمتم ةّيملع ةرضح خيشلا َّنَّرَك
 .اذه انموي ىتح اًرمتسم اهؤاطع لظ «ةيعامتجاو ةيسايسو

 )١( :تيبلا )5١6(.

 ها/



 امك ءريبك يملع نأش مهل ناك «نوريثك ءاملع خيشلا نع ذخأ

 «لابقألا ةيمآلدل هسرك اينم .نيرشعلا ىلع وثزت ءةريعت تاآقلؤم فلآ
 يف نيز نب نسحلا خيشلا هيلع دمتعا يذلا وهو ءانه ركذلاب دوصقملا

 نم عم ءهل ةمجرت عضوو «ءانه هركذ بجوم وه اذهو «حيشوتلل همظن
 .ةيماللا ىلإ اوفاضأ

 /ه84١١) ةنس يفوتو (ماالال6/ه910١١)ةنس خيشلا دلو

0000 
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 : عجار )1(

 )١/1 هيديس خيشلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ .د «نييناتيروملا مالعألا مجارت»
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 /ها١570/) تيملتوب ةودن كامعأ .«ىبدألاو ىفاقثلا ثوروملا» :هيذيس خيشلا -

 .نوراه نب هباب هيديس خيشلا هديفح دنع ةلآلا ىلع عوبطصم (/( 5

 ةلآلا ىلع عوبطم «يرييبأ دالوأ ءزج :«دماح نب راتخملا خيشلا ةعوسوم»
 ثحبلل يناتيروملا دهعملاب تاطوطخملا مسق «(ايناتيروم) يف ةفاقثلا ةرازوب
 .ىملعلا
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 (س) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا
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 ىلع اها كا

 (ح) ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا
 "همه



 (ح) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا
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 4 اي برب ببي يبي ناك جيناك حج ةيقنا جينا حي
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 الذت دب ىستا ل هلل اذجقلا

 ولا مث

 مكحي ْنَم كف 100 بو

 ْدَقَو يا الي اًمظَن 07

 اَلَمألا ٍهِناَوُضِر ْنِم ُغّلَبُي اَدْمَح
 اَلَضُمْلا ٍهبْحَّصَو ِهِلآ :اَنِتاَداَس

 يحفر تاورألا نقلا قي زي

 كراضو هيفاقتو دّرَحُّملا ٍلْغِفْلا ٍةَيِنب ةثقفأ

 ا

 :نيز نب نسحلا خيشلا

 ةرخآ عاجلا نا 4 ءٍناَث ٌفيِعْضَت

 تشد وهمس هام )000( 7 3
 :هب موَقَي ْنَم ِهْيَلَع ؛ ىَنَعَمِل ّوُه

 ىجَيَو ءاَعواَطم :اًهُثِلاَت ًءاَجَو

 ءاَهَل ءاَج :ُضاَرْعَألاَو هُنوُللاَو «عْبطلاَ

 هبِساَني اَمِم اَهِلَوَأ عْوضَو

 .«ىنعمل اذو» :(س) يف )١(

 دقن املك / يتركك تتبع

 6 :قوبخت
 د نب نع النو ات نْعُم
 ذم وبي ريوق اشكل

 ا
 ٍريخألاك «ىنْعَمِل : نبع مسا ٍنِم

 فذحب وه (يجّيو) :تلق» : ِهْنَك دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا ةمالعلا لاق (؟)
 صوقنملا بصن ةمالع ريدقتب وه (نْعُم) :هلوقو .ةعسلا يف زئاج وهو ءزمهلا

 ٌعمجم ٌرمأ وهو ؛ةرورضلل رصقلاب وه (اَنب) :هلوقو .ةيرعشل | رئارضلا سيقأ وهو
 .هطخ نم ها ««لاب ىلع كنم نكيلف اذه نم ٌءىش كب َّرَم املكف .هيلع

 - رهظ :يأ ؛ميجلاب» :ةرطلا يف لاق ؛ةلمهملا ءاحلاب (الح)و .ميجلاب (الج) ('*)



 ذَحَو «ريخألا َّعَم ءْبِصْأَو هب د لَمْعاَف

 كو : َّنَعَماَو 50 ءْقّرَفَو .عمجاو

 ءرِسَو رِقَتْساَو ءُلّوَحَو ٌلَّؤَحَت هب

 :ِهَبَو 2''دَنَعجاَو ءِكاَح :مدَقَملاِبَو
 هه 8 2

 اذرفنم ٌمعيِص مالك را َمَيْخاِلَو

 نيرو أ تاق ةاليشاتت

 :كلام نبا

 فاَو؛ عراَضُملايَْرلا لُعَف '"”ْنِب مَضلاَف 2

 :نيز نب نسحلا
 هب ٌسَحَك : ال مَ امهم ءافْعاشم

 ْدَوَو حب «ّجَل ءَّبطَو َّبَص هَّبَحَو
 هَل َّنْشَه ءّسَم ءّرَمَو َّرَحَو ءْثَرَف

 : هللا دبع نب ودمحم

 ءىّدَص ٌْسَج َّذَل «َّنَمَو َلَي ْمَجَو
 كت 50 ءّحْف (َّحَّرَو تر َّبَكَو

 ْصَلَو ءّسَك َّذَع حشو ْتِّبَضَو ْثَحَل

 م8 12 1
 012 ةثروصن

 الصح هب ٌءاَديِإَو 57 ءكلْعاَو

 هد 69 4 ًَ .٠

 ها 0 و نيم

 1 3 نإ لمْ :كرشلا 3

 اَلَقَع ْنَمِل ٍصيِصْخَنَو .ٍموُمُْع ْيَهْج َْهَحَو
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 اَلَلم ُهّلَم ءَّمَحَو ءضَع ءٌّصَمَو

 هك قف تل دل 1

 هع
 كن

 !َز ْعَم «َّنَض ْمْشَو هي 2« شبو

 هاك + وع دقو 2 2

 الضف يأ 1 ءْمَصَو مش «كف كك

 اَلَج ٌديز : صح هّفنَو َّرَس ءَّنَع «ّص

 .«مههاوفأ يف الح :ءاحلابو .«برعلا ناسل يف -
 ؛اًقلأ ةفيفخلا نونلا بتكُت اذكه» : هن دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا لاق )١(

 .هطخ نم ها .«كلذك اهيلع فقولا نأل

 مضلاف) دصقي «يف خسنلا ضعب , يفو" :«قرحب حرش ىلع يعافرلا ةيشاح» يف (؟)

 .(م1161) )١(, ط يبلحلا ةعبطم .(50©ص) (لغف يف

 لوقك «نزولل «كفلاب وه :تلق» : هنا دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا لاق (6)

 .هطخ نم ها ؛«ٍلّلْجألا ٌيلعلا هلل دمحلا :زجارلا



 ا 6 نقر هدو نق ءطقو

 ْدَجَو ءَلظ مَع ءَلطَو هلق َّدَبَو
 :كلام نبا

 ْرِحَو ب َتْرْغَو ْعَم. ٌبِسحا ِنِم : ِهيِف ِناَهَجَو

 : يمرضحلا قرحب

 : اَلَِق ْنِم ٍنْيَهَجَوْلا يِذ ٌبَيْحَي ُلْئِمَو
 :كلام نبا

 «ْيِلَوَو ءْثِرَو ْنِم ام : يِ ءَرْسَكْلا ٍدَِْأَو
 : يمرضحلا قرحب

 ءْذِجَو :َىهَو ءهرسكلاب ُثِريْك ةَسْمَحَو

 :كلام نبا

 ل ىغ 4 5 89 ع هةرع 2 ةوع
 مِدأَو .اهوحا . خملا َيِرَو عم .تقُيَو

 2282 نع ج4 هرج 2 6 22 2.5

 البسلا َتناج «لضو .ضق .فلَو

 دقق نأ كك قلع ركع ملت ف
 آيا نرتقا ىذ يب رق نتا ل أ ريو ٠ 0-20 هم 2 -

 0 ١ م و م 6 2 2

 اَلِمَو م اهلْوا «تسئب «تسئب معنا ءَت

 5 ني 2 (غ)ه د ("0؟
 تهمس 1 يابحملا كرد ©« وبيع غلي

 (ه) و 2 ءوء هم 57 27 - 6 سس

 ىلح تَقِفَو عم ءتقمو ؛ روءمرو

 اَلِجَع ْنِعَو هُكِرَو ءُمُكَوَو هَل ُهََو

 اَلَعَف يِلَي : عراَضُم نعل اًرسك

 «(ُهِل تسئي) وأ (هلْيَأ تسئي) :امه نالامتحا سايقلاو (هلوا) خسنلا لك يف )١(

 :تلق» :«حيشوتلا حيشرت» يف هك دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا لاقو

 لصولا ةزمه اهتقبس واولا نأ دصقي «ءادتبالاب اًرابتعا ءايلاب اهتباتك سايقلا
 «ريغصلا قرحب حرش» يفو .ًءاي واولا لدبيف .لعفلا اهب ئدّتبا يتلا ةروسكملا

 .اذِج :ك (ُهِل) رسكلا ةغل ىلع لاقيو» :يعافرلا دمحأ ةيشاح هعمو
 «خيشلل يتأي امك «نزولل ءناكسإلاب وه :تلق» )١( هنا ملاس دمحم خيشلا لاق :

 .هطخ نم ها .«فقولا ىرجم لصولا ءارجإب ههيجوت سيقألاو
 .هطخ نم ها ؛«ناكسإلاب تلق» :ِهْندك ملاس دمحم خيشلا لاق (5)

 .هطخ نم ها ءكاًضيأ ناكسإلاب تلق» :اًضيأ هند ملاس دمحم خيشلا لاق (4)

 ضام لعف يهو «ميجلا حتفب (الَج)و «ةيلج عمج اهرسكو ءاحلا مضب (ىلخ) (5)

 .(الَج)و (ىلُخ) امه نيتياور اذه ىلع لمتحي تيبلاف ءرهظ ىنعمب



 ب ملاس دمحم خيشلا لاق )000

# 

 «ىتأك وا ءاَنْيَع اَيْلا وأ هان والا د

 اذ ٌردَشَمَو ؛ةلدغم ني : :ٌمْضَو

 :نيز نب نسحلا
 ىَلَع : هيف ْمّضلا ُءاَنبْنا حاَحّصلا يِفَو

 هب ٌفَح ءٌّضَع ءَّصّنَو ءَّبْذب :اًدْرَق
 :كلام نبا

 اَذ "ع. هَبَح :رْسكب يدَعَتلا وُذَق

 : يمرضحلا قرحب
 اذكر فشق م ده لثَجو

 :كلام نبا

 لا ايكو ودعم 3

 رو «َنَج ُلْبَللا ين خف
 َنَو ٌناَصِحْلا ٍّبَخ مد َّلَط ءَتاَر ْي

 ”٠ عيارتطسلا قرحب

 "وب َّرَمُك :رْشَع ٍةَيِناَمَث ْعَمَو

 0 عَ ّ و و

 دشو .تاءكش؛ اخرصو«

 مما

 وشتلا تفخ ينأ الإ اهب

 اَلَط َّنَحَك :اًمِزاَل ُفَعاَضُمْلا اًذك
 لييقشا ةس 6 ةرال اهل ءيتخ

 اَلِقُن ْدَق حْمّللا َكاَذِل يّدَعَتلا حْمل

 اللخ ال .َّنَم ءّفَصَو ءّقَع ءطَخَو

 - ف ثا م 6 2 فى ف 39

 الَخب ةقان ْثَّسَعَو .لخت مك ءت

 اهتباتك بجاولاو «ىعاه نودب عر ٌتبتك اذكها : هْناكج

 .هطخ نم ها .«ئراقلا ىلع شي

 اًعمل) :القنو ىنعم ةحيحصلا ةخسنلا :تلق» : هند ملاس دمحم خيشلا لاق (؟)
 . هطخ نم ها .(«اًنوصو

 - نب ملاس د حم خي هلا :ةيوض : ةملا يف ت ثملاو «هب تمك» ىرخأ ةخسن يف (5)



 اهو وع ع ضو از طقم ًّ
 ماو مع «مْوَيلا كَعَو 5 « قبو

 :كلام نبا

 ج 5 ٠ 000

 ْرَخَو .ثأ :َدَص : ْيَهَجَو عو ءاذك ءْتَّسَق .

- 

 و

 تيبس 3 جشم ثؤمو ملقم 2 -
 : يمرضحلا قرحب

 :ةينامث ِيْيَهْجَوِب ّدَص لْثِمَو

 : اذكَو «ةفاث :فكيطأو ءتاوكلا و

 :كلام نبا

 اَهَن َّرَح .ءئّشلا ّنمَن ءُراَدلا عل

 :هب ُءاَجْي امال ْوَأ ٌواَولا هَل اًنْيَع

 ةك َنمْبَلَو "جاف ٌدَّبْنِل اعل
 : نيز نب نسحلا
 اَم ْمِحاَرُي ذإ ءِنْيَع ٍرْسَك يِضَْقُم ْذِإ

 ام ُمِجاَرُي ْذِإ :حْنُف َبِلاَج ٌفُكَو

 : ىو ؛ْعَضَكاَماّلإَو ءادوُذش الإ

 اَمُكَو ا عمو فردكلاولك

60 5 21 

 ثلا زل ىو ؛ ىَحْنيَو ؛ ىَحمَي

 2ث

 الَعُف ةفرطظ ّن م فك 1 ٌتَظ

 هك ترفل : ةثع رح انثأ كد

 اََِع ْنَم دج ترو ءْتدَح ُدَلَّصلا َر

 اَلِخَب ْيأأ : : حش هَّذَشَو ءْتَّحَف َّنَعُن

 كفل أو 0 ٌتّرَع

072 0 007 2 
 :لخ .عكو داَرَجلا 5

 :الِعُج نإ ُتلَعَك نم عاَضُملاَو
 :الذ ذك فك حلا اَذَهَو «ِنْيَع َموُمْضَم

 0 7 2م رش 5 1 ًَي

 ىلق وحن .نيعلا راسكنا موُرَل ىعاد

1 

 ام لك يولظي :مضلا ىلإ وعدي

 الات ان ةَفْشْكاَو هِرْيَغ ىَلِإ وُعْدَي

 اَلَرَكْلا ٍةَرْهَّشلاِب ْنُكَي ْمَل ام ُحْنَملاَف

 ها ع واع ةكاوم ع 0 2# وهب د

 القن : اهسيف اَهيفو « ىحضيو «ىغعصي

 ةيلك .(م1919) (ا١) ط .«(85) «لافقألا حتف» يف يذلا وهو .دودولا دبع 2

 .تيركلاب بادآلا

 ندأ ىو ألاو (رخف ىلع لدي امل) وحسن يفو» :(98ص) «لافقألا حتف» يف لاق )10(

 .ها .؛دوصقملا ىلع

6 



 :كلام نبا

 28 و هات ىننكاسإ 4م هَ

 ٠ع 2 5 , د .٠ ةءاض ه7 ه

 عشا احتف : ٌيِقلحلا يِذِل اذه ريغ يِف

 زا ووسع زهش ملَوَء فاضي مل نإ +
 :نيز نب نسحلا

 5 فا 0 2غ 75 يب هاه ©

 دقو .تمعن « ءناك :امهب رهتشي أ

 91م َتحْبَجَر ءيِضاَمْلا اذ تلي ُنَكَو

 ُُبِحاَصُي ٌرْسَك ْنِإ :حَْمْلا ىَلَع َْجاَو
 :كلام نبا

 ًّ 5 ف سو

 الَخ ٌبْيَح ءتلَعف ْنِم عراضملا َنِبَع

 اًمِهِضْعَب ُنيِيْعَت اَذِإ . "زكا وأ ْمُمْضاَق
 نير نب نسحلا

 زد دهكقنا :انفنأ اذ كلك َدَنقَو 2 2-2 ٠ و2 ” ٌٍَ

 لَّصَح ْدَق : عوتلا اَذ ىف « َيِئاَسِكلا نع

 اَلأَس ْنِم َْميِص ٍتآَك ءِقاَمّنإِلاِ
 لحد نِع َتْفَدَص امو ءىقنيك ؛مَض

 اَلَشَوْلا حّرْلا اولا خا : اهون وأ

 ٍدَقَغ ذك هينآ يف ؛ٌحْنَتلاَو ُمُضَلاَ

 اَلَدَب هب ُبْلظَت الو «ضاّم ِنْيَع يِف

 دس
3 

 اَلَرُتْعاِدَق عاد وا ٍةَرْهس ِدَمَمِل

 اَلَصَح ْذَق '*”ضاَملا ىف اَم َعِراَضُملا يفَو

 نأ ووجيوا ؟لاقو (هيقلحللا ىَدَل اذه ريغ يف)» :(49ص) «لافقألا حتف» يف 4مل

031 

 .ها «اةحوتفم ةلمهمبو ةروسكم ةمجعم ٍلاذب (ّيقلحلا يذل) هلوق أَرَقُي

 :َحَجَر يف ثلثملا :تلق» : نص ملاس دمحم خيشلا لاقو .ثيلثتلاب

 . هطخ نم ها .«عراضملا

 .(ْمُمضا وأ ٌرِسكاَف) :«لافقألا حتف» يف (*)

 ىَلَع» :ُهنك هللا ٍدّْبَع ُنْب وُدمحُم ُحْيَّشلا َلاَق ؛نزولل ءايلا فذحب (يضاملا يف) (:)

 اَمّيُر ُهْنم راَعْلِلَو :ِهِلْوَقَو ؛ٌصوُقْنَم ناثلاو :ِكِلاَم نْبا ٍلْوَقَو (ِلاَعَتْملا ُريِبَكلا) َدَح
 .هظحت نم ها ,4الذب



- 

 0 ىْنْثي اًرْوطَو ءاًرْوَط 1 و

 اًهّنمَص :نْيَعلا َحْنف ٌتِفاَعَت دقو
 ع 8 2

 يحب ما احا

 :اًحِتفنمَو امومضم ٌعِراَضُملا هنم

 ءاَجَر َتْبَصَح الُكَش ىِضُملاَك ىَرُي ْدَقَو

 د اذِإ بقنا ْنئفَي ال ؛ ٌمّصلاب مليتو

 دوغ دقو . ىتآلا ىف يشلا ثنكنتت

 العج ُدَقَف : يينعنا ١ رك محلا

 اََمَش ىأَت ْنِإ ْدْشْرَت «ٌقَحلا ىَلِإ ْنُكْراَك

 اَلَدَه اَذِإ فَيْحاَو ْنَدَقْحَت اَلَو ظَبْغاَف

 ِريِمّضلا ِءاَن ٍلاَصُنا مكخ يِف ّلضَف

 فّوخألا َيفالّتلاِب اَن ْوَآ ِهنوُن و

 :كلام نبا

 غا اذا نْيَع َلْكَش يثاللا ِءاَمِل ُلُقْناَو

 ذمق :ُنوُكَي اسْمَ اَذِإَو ونون نأ
 :اّلآ نب دماح اي

 اَمِل َلَعُملا َلْكَش اوُلَقَن اَمبْرَو
 ىّسع ٍتخا داك يِف : اج لمنلا كِلذَو م 2 ٍ 5 2 8 #0 2

 ان ١

 وع 5 5 72: خا ا 26

 ةذهاش (ّفقلا َعاَبِض َديِك» ُكاذَو

#2 

 الِصَتُم ٍراَمْضإِلا اَنِب َّناَكَو ْتَّلَح

 اَِقَتْنُم ِنْيَعْلا َكّْلَي َسِناَجُم نضَتْعا هم

 (10د ثا يِذَلاَك «ٍريِمَضِ ْلِصَتي 3

 كيخعشدف ناك اين ةليانش ءْلآزك

 بيو بسلا يعاسي

 لقت اذ دعي 4 ةيعع دو 020

 يف تسيل (. .عابض ديك كاذو) :هلوق ىلإ :يأ ؛هدعب ةعبرألاو تيبلا اذه )١(

 .ةمدقملا يف هنايب قبس امك .نتملا يف اهجردأ نم ب نينو ءاهلك 3

52 2 

 ينج جاي كاثلا وش اينو

 :وهو :يااهلا نأ

 ١ مَّنْيَي كلذ موي شارخ ديكو
 هسفن فلؤملا حرشب «كلام نب دمحمل ؛دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست» :رظنا

 رشنلاو ةعابطلل رجه .(م1940/ه١٠451١) )١(. ط .«5/1)
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 ِهيِناَعَمَو ِهيِف ديِرَمْلا ٍلْغِفْلا ٍةَيِنْبَأ ُباَب
 :كلام نبا

 غَم دايلي يِنَأَي :لمِفْلا ءَمَلْعَأَك 0 2
 :نيز نب نسحلا

 ُهَدّرَجُم «ْعواَط ْوَأ ءنْعَتْسا :َلَعْفَأب

 اًديكتعو اهوكشم قفازن كقو
 2 © تع ع ه2 حد ٠ َء

 «ريصو ع رثكاو «نعا
70 06 

 و

 44 نضارع
 ءسِقَو «َنَمِلظُأَو ءهب َّنَيَّدَعَر
 هيئات ْقِفاَو وأ ءَلَعاَفِب كِراَش
 ْتَبِيُن وَل ُةيِجْوّلاَو هوُجَوُتلِلَ هدَرَببُم ْنَع يِنْخُيَو ؛ْرْمَشَو رك ؛ُلِذََو صحا ِيَص لعق رك
2 

5 
 قمم و ا

 3 0 2 د د < ل
 «هب ًءاجو « ىنعت اك :نيالثلا و

 :اذبو ءاَهِفْدرَو ءنَعواَط :ٌتَمَجْنّرْخاِب
 نها ين يب ل 2م سم سر 2

 «ىمرو ءىَول الم : ةعواطم يذو

 :كلام نبا

 ٌَّعِباَر وْشَحْلا يِف فِلأ اَذ :َلَمْفاَو

 ُهَفّمَح اًذَكَم» :ُهنَدَك ٍدوُدّرلا ٍدْبَع ُنْب ملاس دّمَحُم ُحْيَّشلا ٌظفاَحلا ةَماّلَعلا لاق )١(

 لصق هنا مَجْنَرْحا «ماَقَتْسا ءىَلَوَو «ىَلاَو

 ةضخ ذك ٍناَدَجوْلاَو ٍةَلاَزِإِلَو

 اَلِمَن ْدَك ُءْرَملاَو ءىَعَوك 2”: اًيئاَل
 دب رظنجم ىأقآأك ةغيلبليو
 اَلِقُن ِهِذَه ْنِم ُهَرْيَغ قلتو

 الو َماّيّصلا ُتْعَباَن : لْعَجلا َلَعْمأ وأ

 اَلِعَف هب ْنِفاَو وأ ءَلَعَفَت ْقِفاَو

 قت امل ىتؤقتلا اكيببقشف هل

 اَلَعَتْفا ِهب ْقِفاَو وأ ءَلَّعَمَت ْقِفاَو

 اَلِمَتْشُم ٍناَدْجولا ىَلَع ُنوُكَي ْدَكَو

 اَلِجَع ْقِلَطْنلا :يِنْعُي وا ءاَدَّرَجم ُقِفاَو
 ه ا 5-0

 ِدلَعَتْفا هب اج كات اَكَن وأ ا صو

4 0٠ 

2 ٠. 
 اَلَدَنْعا :َحَّبَبْها َكاَذَكَو ءايِراَعَو .٠

2 
2_0 

 .هطخ نم ها .هةَروُرَض ٍنوُدب َنَرَئال (اًدَّرَجُم) َلاَق ْوَلَو ءِدْرَوْلِل
 .هطخ نم ها ؛«(هدرجم) لاق ول» : ُهْنَدُك ٍدوُدولا ٍدْيَع ُنْب ملاس دّمَحُم خيشلا لاق (؟)

 و

 .«لّوحو ٌبلطا َلَعْفَتْساِب» :(س) يف (6)



 :نيز نب نسحلا

 : ىَمْلالاَو ءٌمحألاَك :ْنَع
 وَوَحاَك ىَّوَعَرا : هاَذَم ْنَعَو

 م

 3 ذا ةينب حنا :

 ٌةَجِراَخ و

 اَهبَو ءاَهبرَتخاَو ءُذِحّناو ءيتب ٌعواَط
 ْنَعَو «َنلَعْفا ٍسْمئلاِبَو ءَْبَسَت اهب
 :كلام نبا

 اَوَت كطَبْسا ءىَلْوَلْحا طَيْذَع ءْتَجَرْحَدَت

 :نيز نب نسحلا

 ءاَلَعَف ْنَعِواَطَو ْنَعِلاَب :ْتَلَعْوَعْفاب
 ْدَكَو «َنَِواَطَو ."'ااَهب ُكَّرْشَأ : َلَعاَمَت

 ذأ ءورجملا فق ذأ ءدنِه :كللاغت

 ْدَقَو « ٌّنَعِواَطَو ءاَهب فأل : لَعَمَت

 ءاَمِدَّرَجَم نيك يِنْعنَو يِنْعُن ةنمتو

 اهبَو دلو «ٌتِناَجَو ا اهب

 :كلام نبا

 لس ّنَكْسْمَت ءىَقْنَلسا  لَصْنَوْحا أَطْنبْحاَو

 اَلَزَعْلا وب ُهاَنْعَم هولا قلك

 اَلَصَمْلا ِِتاَنْعَم ْنَع هرَوْزاَو هّدَقْراَو
 لكك اهي قو ذأ ؛لماتت قولف
 الَجَف يتلا وق دعت 7 العلا يِخَأ

 اَلَّصَنا َسَبْنَس ءنِسبْلَخَو «ىَلَوَت ْعَم « ىل

 ('ادنَعَتْفا ٍقِفاَو 5 يب 0

 اَلَّرَن ٍلِعاَمب يذلا طك خيبت
 الغ لج: هللا ىلاعتق هُهَلاَمُه

 الدشلا اَهِياَن ْنَع اَمِل اَقْبط :

 داسعلا َكَِبْرِش : اليطم « ْعّرَجَت ءْرَرَك

 اَلِحَنْرُم ٌتِلَوْرَه ُتَبَرْوَج ُتَسَنلَق ءىّم

 هنأل (اَلَعَجْنا َلَعْفتْسا َّقْفَوَو َنَرّيَصَو) :هباوص» : دك هللا دبع نب ودمحم خيشلا لاق )١1(
 .هطخ نم ها ؛««ةرطلا ىف هل لّثم امك «ةطساوب الإ ًةرشابم لعفتسا ىنعمب ىتأي ال

 لاق ول :ُهْنّدك يدلاو» : هندي ملاس دمحم خيشلا لاقو

 .هطخ نم ها فاَُلَعَجْلا

 : هش مولا دبع نب , ملاس دمحم | عيدلاول لاق (؟)

 عا 2ع م 2 و 5

 لعفتسا ىقفوو لريصو ٠

 طبت : يدلاو نم هتعمس و

 : ةزمهلا طقسأف «كِرْشَأ نم هنأك ءرسكلاب ءارلا م فلؤملا طخ
 .هطخ نم ها ««نزولل ةيعطق يهو

 راضيا ف



١٠ 
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 د َنَرْطَف .مهَلْسا ظَاَقا ,َتْفَش ل لآوكا» تتعهر :تلقله »كله

 النا ءَسَكلْاَو عمرها «َسْملْدا م ْمُثْمَصْلَعَو ْتَطَمْلَج َتْبَتلَك َتْسَمْرَ

 اخ ْثقجاَو هى ْنَمُمضا ؛َّقَل فز ولبس ءَتْرَطُيَب ,ْتَجَجْوَتْعا طّولْعاَو

 :هتكرحو ٌعراضملا هب ُحَتَتْفُي اميِف ٌلْصَف
 يثالث َرْيَغ هرخآ لبق ام ةكرحو

 :كلام نبا

 اَلِصُو اًقَلْطُم يِعاَبُرلاِب اّذِإ ٌمَض ُهَلَو ْخيَتْلا :َعراَضُمْلا يِتَأَن ٍضْعَبِ
 ")اليف ْنِم ِتآلا يف :ٌرجأ اًرْسك ِءاَبلا ري ْيَعِلَو ءوِرْيَمِب اًلِصَتُم ُهْحَمْفاَو

 اَلِقُث دن َوْهَو ءىَكَرَتَك دار ءاَح ذا وأ يف ٍلْصَوْا ُرْمَ َرَدَصَ امو

 اَلِجَو ْدَق :ٌوْحَن ءاَق ُواَوْلا ُهَل اَم وأ ري ل ا

 ”0وظُح ُدَق ٍهيِضاَم ْنِإ : مّرْلَي باَبلا اَذ ْنِم ِعِراَضُمْلا ٍرِخآ َلْبَق اَم
 هي 7

 الوب ْنَحَتْفا ٍرِخاَلا 0 اَمَق هَل  ْتَلَصَح ْنِإَو ءاَلَوَأ ٍءاَّنلا 0

 َّةَسي َّمَسُي ُمَل انيق لشق

 اَلَصضَنا اَذِإ ُهْرِسْكاَو 00 0 ْطَم وب ِتأَك :ٍلوُمْفَمْلِل ٌلعِفْلا ٍدِيْسُت نإ

 (*1 ُهاَوِس يِف اَحْنَفَو ءارْسك يِضُم لا يف ٍرِخالا َلْبَق َلَعْجاَو لَتْعا ِنْيَعِ

 .'ىَقْلَسَت َنَمُمْضا ٌقلمز» :(١1ص) ريغصلا قرحب حرش يف )١(
 .«غِشَأ ارسك ءايلا ريغلو» :اهدحو (ح) يف )١(

 ذح ىلع» :ُهْنْرك هللا دبع نب ودمحم خيشلا لاق ؛(العف نم ِتآلا يف) :هلوقو
 .هطخ نم ها .«(ِديألا ٍلاوط) ٍةغلو (لاعتملا ريبكلا)

 دعب ءاج امك (ْنِإ) دعب (دق) ب انه ءاج :تلق» :ُهْندك ملاس دمحم خيشلا لاق (*)
 .هطخ نم ها .؛اهلاق هريغ ولف (امهضعب نييعت اذإ) :هلوق يف (اذإ)

 (اًحتف) لعجي نأ اًبارعإو ىنعم حضوألا :تلق» :ُهْنْدُ ملاس دمحم خيشلا لاق (4)
 - يضاملا ىوس يف رخآلا التو :يأ ؛(رخآلا) ريمض لعافلاو (الت) لوعفم

,/ 



 همر م شعو ع

 غَمَو ُهَْم َّمض : ٍلْصَو ِزْمَه يِذ َتِلاَث

 كن ِثِاَقِل ْلَعجا َعاَب :وْحَن اَفِل اَمَو

 الوب اَمَوْلَ ْمُمُضا ٍةَعَواَطُمْلا ٍءاَن

 اَلَضَم يذلا رياك : َداَقْناَو َراتخا : :يوس

 ِرْمَلا ٍلْعِف يِف لصف د

 اًوِسِل ُهُرْعاَو .لِعْفَأ ُرْمَأْلا :َلَعْفَأ ْنِم

 :اًريسَكْنُم ٍلْضَوْلا رم ِرْمَهِبَو هلو

 حنو عض ّمُض | ٍموُرَل لَ َرْمَهْلاَ

 ءاَشْفَو ندير لود فدعا دَشَو

 الِرُتْخا يذلا مْرَجلا يب راَصضْمْلاَك

 الِصنن قواختلاب 3 اًنكاَس لص

 ٠ك 3

 8 0 يي

 د 77 ميِمَنَت ردنتسمو 1

 و
 البق

 َنيِلوُغْفَمْلاَو َنيِلِعاَفْلا ٍءاَمْسَأ ٌةَيِنْبَأ

 اَلِهَُج ٍلِعاَف ُْمْسا لِعاَم ٍنْرَوَك
 ْدَكَو .فيرظلاو ءلْهَسُك : َعِيِص ُهْنِمَو
 ْنُعَو ءِروُصَحْلاَو هرْفِعَو ءِتاَرُمْلاَكَو
 اليف ٍنِزاَوَم مزال نم خبجت

 دق تمت ِناَلُذَجْلا ءِبَئْشَألاَو ِزَأَّشلاَو

 يِفَخَك :ِةَبْسِيِل ِهِرْيَغ ىَلَع اَلْمَح

 لا َدِصُق نا ْلُك ْنِم ٌحِلاَص ٌلِعاَنَ

 ئج ٍةاَلَتلا يِذ ٍرْيَغ ٍلِعاَف مْساِبَو
 هرِخآ ُق اَم 0 افا
 ٍإ مم

 .هطخ نم ها ءااًحتف -

 ١ يف )1(

 ١/ قرحب حرش» يف (؟)

 اه
 00 ا - ص

 َلُمَف ُهُنْرَو ام يِذَّلا يئالثلا نم

 الفك لب الاقن وأ لقنأ خوك

 دعنلا دساو هو ءِناَمَك : يِتَأَي

 اق نب عوّصلا يفف « ٍبيشأ ء ٍبّيَط .فنس

 يزعج لوجه ثوحش

 دع َلَوأ نكن راك ند
 تح 26

 اَلَّصَح ْدَقَو ِلوُعْفَم َمْسا َراَص : ثتحتف

 ]53 لو 5 فلدبلاب ف :«لافقألا

 :ةودحتلا دصق نإ لكلل حلاص لعافو» : (76 ص) «ريغصل ))

 نم ها ؛"«(ميم) عفرو ةلءأ) كيت : ةخسن يفوا) : : هندي الط لاسم قيقا لاق (9)

 .هطخ

١ 

 نرخ



 اَنْرَّتُم ٍلوُعْفَمْلاِب ٍةَثاَلَتلا يِذ ْنِم 2

 ابن : وُحَنِب اْوَتْفَتْساَو ءلْضألا نَع هب

 3 اة 2 اة 2 ا 6 2-2

2 
 2 م 595 هك افا 6 2 هَ

 المع امو لوعفم ٍنَرَو نع .يسنلاو

 رداَصقملا ُةَيِنْبَ
 :اهنيبأ ْناَرَوَأ روَصَمْلِلَو سا ب خخ ف < ه5 0

 9 سا 6 هم ف مث ع
 نّوم ِءاتب 8 .ٌلْعْفَو .لعفو «لعف

#2 2 1 

 الج .وختو «نالفف «ٌنالعِف «ُنالْعَف

 35 2ع د و

 اَعف اَمَك من ِثيِنَأَتلا اَنب وأ ءاَدَّرَجُم

 :امهب ٌئِجَو دَلاَعْلَو ةلاَقف

 ُلَعَمْلاَو ءِناَذ اًثلابَو ءَليِعَمْلا مْ 2 ١٠

 ٍقَيِلاَعَف ْعَم .ٌلوُعَمَو لو

 ءٍَيِيلَعُف خم ٠ مَلُعُق ءِتوُلَعَف ْعَم

 ملا اَنِبَو ُلُعْفَمَو ءلِعْفَم ءُلَعْفَمَو

 بغل َلوُعُفلاَو «ىئقتلا وسي .لْغَف

 اع
 الِخَتْنُم ٍهبِدِبَأ اَم َيِئاَلُتلِلَف 7

 ِروُصْفَمْلا فِلَألا وأ ءْثَن

 5 ذر من ٍحاَلَصَو ءىَدُم .''اًضر

 اَلبُق ْدَق ُاَلْمَمْلاَو ءِرْضَمْلابَو هَل

 اَلِص َلوُمُفْلاَو ءاّنلا َنِم نْبَدَّرَجُم

 ىلهل فلشلا + .ةَيِلْيَمُتاذَ

 اَلِقْن ْدَق ُحْنَمْلاَو ؛ اقل اد اذَك
 1 ا ام لَك ٌحَضَو امين تياك

 اَلَج '*)ُلاَعُفْلا اَذ ٍتْوَص لْعِف ىوِس هر

(010) 

(00 

00 

02 

 نإو .«هقباسك يواولا نم هنأل ؛فلألاب هتبتك» :ُهْنْك ملاس دمحم خيشلا لاق

 نم ها ««ءايلاب واولا تاوذ نم مض وأ هلوأ رسك ام ةباتك يئاسكلا بهذم ناك

 مضلاب (ِلْلْعُف) مال لكش هنأب هتك هللا دبع نب ودمحم خيشلا درفنا :(ح) يف
 اهنفا ةرخي (ذدْؤس) وهو عيشوتلا بحاص) لاثم نأ ىلإ ريشي هلعلو ءاعم حتفلاو

 .(للققو :للشلا) +امه.قانزو ةجوبف اذغ قكعو ءاهسفو لالا حتف

 حيشرتا يف لاقو (لق) نع ةلصفنم (ام) ملاس دمحم خيشلا بتك اذكه
 نم ها هتَيِفاَن ٌرْيَغ َّلَقَو «ةّيِرَدْصَم اهنأل لق ْنَم ام ٌتْلَضَفا :«حيشوتلا

 مدقم لوعفم َلاعفلاو (الج) هربخ أدتبم :اذ :لاق .ءبصنلاب (َلاعفلا)» :(ح) يف
 .«ريغصلا قرحب حرشا» يف مالكلا سفنو «هيلع

 مد



 رديف ققيكسا :َلِعَف 9 اَمَو

 لْعَمِل ُةَلوُمُف وا ُةَلاَمَف ْسَِو
 لا َرْثَك ْدَقَو ؛ ٌعوُمْسَم كلاَذ ىّوِساَمَو

 يِذِلَو ؛ْسَمْيْلَ ٍلاَعُف ُنْرَو ُهاَنْعَم
 :ْعَد ٌةَلاَمِفْلاَو ءِلاَصِخِل َةَلاَعَف

 :اوْعضَو َةَلْعِفَو ةةلقف :ةَرمل

 :نيز نب نسحلا
 سه ى.ر

9 - #2 6 2 6 8. - 1 1 

١ 

 اَلَعَف ُهَنوُك دمت اَذ ْنُكَي ْمَل ْنِ

 اَلُهَس ىَلَع يِراَجْلاَو ٍةَعاَجَشلاَك :ثح

 اَلَج ٌضِمُمْلا ُءاَدلاَو ءٍتْوَّصلا يف ُليِعَم

 الج ٍلاَمِفْلاِب ٍراَرِفَك ْوا ءِراَرِف
 الهت اَلَو ٍةَياَلِو و ٍةَنْرِحِل

 تار 2
 الَيجلاٍةِيشِمك ءاَبِلاَغِةَبْيَِهِل 2 7 2 22 4 7

 00 22ه " نك < عج ات ع 8 5 5

 العف نم مسا دتري :نيعلا هنرو ْنِم

 ةتالّثلا ىَلَع َداَرز اَم رِداَصَم ىف لصف

 :كلام نبا

 ف ُرَدْصَم ٍلْصَوْلا ِرْمَم ِثِلاَن ٍرْسَكِب
 ُهَّلَّوُأ َديِز اًّنلا لْعِف ْنِم ُهْمُمْضاَو

 .ةََلمََو .لالْثِفب ِتنا :َلَلْمَمِ
 ٌةَلِعْفَت ٍهيِراَحْلِل ٌلَتْعا مال نِم

 لاَو لّمْمَت ٍلاَعِفَيِب لِصَي ْنَمَو

 اًلَث ٌريِخَألا ام َدَم َعَم ُهَراَح ءلس

 الَلِمْلا ُلَبْقَي ٍفْرَح َقِباَس ُهِْسْكاَو
 اَلَخ ُثْيَح َليِمْقَتلا ُهَل ٌلَمجلا :َلَعَفَو
 اَلْذب اَمَّبُر ُهْنِم "اِراَعْلِلَو "را
 الَعَف اَمب ُهدَمْحاَف ءلَّمَف ٍلاَعِم

 يثالث رمأ «يازلا حتفو ةزمهلا رسكب اهنوطبضي» :ُهْنْدكك ملاس دمحم خيشلا لاق )١(

 هلوق

 يف امك ءردصلا ةلزنم زجعلل الليزنت وأ «نزولل اًوشح لصولا زمه هيف تبث

 عقرلا ىلع قّؤكلا عشنا ةلحل الو عوبلا تبعك

 .هظخ نم ها ؛«هيجوت ىلإ جتحي مل يعابرلا نم سكعلاب طبض ولو
 ريغل (ِلاَعَتْملا ٌريِبَكلا) ٌدح ىلع» :ُهندك هللا دبع نب ودمحم خيشلا ةمالعلا لاق (1)

 .«لْيذه ةغل اهنأ ناسللا يفو ءٌصوَمْنَم ٍناثلاو :اًضيأ مظانلا ٍلوقو «ريثك نبا

 .هطخ نم ها
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 :ةَقْلاَبُم ىليشنإ ناكل أَن
 اوُلْعَج ْدَق :َّلَلَعْفا ٍةَليْلَعُفْلاِبَو

 ؛ةَلَعاَمُم وأ ءالاَعِف لعجلا :ّلَعاَفِل

 :اّلآ نب دماح 1

 ُهَردِصَم َلاَعِفِإلا قلع َّلَعْفْأَو

 :كلام نبا

 ْإلاَو ُهْنِم ُلاَعْفالا : ِتّلَْغا ُهنْيَع اَم
 اَمِهِرْبَمِب ْقَحْلُت ْنَِو ءِلَرُمْلا َنِم
 :ةنزالث يذلا رتشفنلا ُهَيَمَو
 :نيز نب نسحلا

 المج ْدَقَو ءراَيْسَت :ك اعف 5
 ردع سرع هله ىلإ كف د

 2 58-5 يي 2

 الثملا فرعاف ءاّموُرَل ا امنت 2

 الِمَتْحاَف تان ْدذَق اًمهنع ةلْعِفَو د اعف اع سوت ديف وا ف2 2م

 ؟ةويلعلا ّلَبْقَت دك ةثيَخ نكت ل ام

 الَّصَح اهب ٌضيوغعتَو ءاتلاب لاعفتس 1 م < 3 2
 - 50 وفرار 1 : 7

 اليغ يِذلا َنِم ةَّرَماَهِب ْنِبَت
 اَقَع ْنَمِل وُدْبَت ٍةَدِحاَو ركام

 ْيِميِمْلا ٍرْيَغ ٍرّدضَمْلا مشا يِف لضَف
 ِهِيَدْبَمِب ُتَديِز ام ُهاَنْبَم ُةاَمْس
 هب لغفلا ٍفوُرُح ْنِم ْتَلَخ اَم أ
 اَلَو ُهْسِق ٌيِميِملاَو ؛ُمالغالا ُهْنِمَو

 ءاَهِتَّمْصَو الا حْبَمِب ىّلْعُم َءاَجَو
 اًرِسْكْنمَو ب لْعْفلاب ًءاَجَو

 يخل ام كارشإلا اهيعلكي ميم

 اَلَدَب هب ئطغأ اَمَو اًدْضَقَو اطْفَ

 اَلَعَف ُهَل يِشاَملا يِف َلَعْفَأ ٍذاَرِ
 الد دق روضُفملا اذ.دهلا يف لقت

 اَلِكُش اَِئاَف ْيَلُكَشب اُلَوُعُف اججَ
 اًلِصُو اهب وأ اّنلا ّنِم ِنْيَدَّرَجم ٠ 4 همّه ع ع

 .ةمدقملا يف روكذملا هردصم نم هانذخأ امنإو «خسنلا يف سيل تيبلا اذه )١(

 . هنا اهبحاص طخ نم ها «لالقع اهكيربشتلا اهتملكب» :اهدحو (ح) يف 00

 .هظطخ نم ها ««كيرشتلا :ةخسن يفو» : ُهْنَأك ملاس دمحم خيشلا لاقو



 كشك 3ك نعلاَو ىتقلا ديعولا اق اَنْرّكَم ٍلْعَمل هلا ىف لي : لابو

 احم لاو اِعْفَملاَو ٍلَعْفَملا تام

 :كلام نبا

 فَمِب ِتْن ل لصف ال ةوئالثلا يذم

 لا اَذِإَو ءاقَلْطُم مال لكُم َكاَذَك

 اذا ًءَق ِواَّوْلا دريك ةقؤم ألو

 اوس زالت خلنا ذلك اذ رثق يف

 1 :سجتلا قطب ملل

 ة” سس

 بدمو ل ٌقَرْفَم ّهَلَرَم

 ةكلفك مث هاو ٌرَجْعَمَو

 0 : برضو بج نم ءاهعن

 ٍةَيِصْعَمَو ٍقِْفْرَمَل ْدِرْنَأ :ٌرْسَكْلاَو
 ٍةَلِعْفَم يقم وكون ول .

 جنا ْعَجَرْنَطفْساَو بغا عم قرشا لَم
 ه0

 اًهَعَبَرا كثلثرو تَرَ ْنِمَو ٌرِبْقاَو

 :نيز نب نيسعلا

 ْعَم َكِلَذَك يِداَولا ةينحم نو

 7 _ 56 3 اك وير د ه
 ٍةَعّرْرَمَو ءْحَحَص :ةرسسيم :تيلثت

 د , 506 © ين لا

 :اتبو ايي (مرْكَم .«كلأَمَو

 المع ْدَق ِهيِف اَم وا ٍرَدَصَمِل لع

 ('0ديَّصَح اقَلُطُم ٍرْسكب اًواَو َناَك اَم

 الَو قص عراف «ىَلْومَ مال لا اَم
 اَلَرَتْعا كلذ ْنَع يلا َذَّشَو ءزِسُكا

 م ُلَجَم ٌنَكْنَم ريم ب

 ا ْنِمَو .ْعَض ْنِم «ُلِعْفَم ؛ةَبيْعَم

 ةيخ ةقأ مشت 3 اا

 البالا ىَرَح :وأك ريك ءدنجْم
 اَلِصُو ٍتْنَم هنا ءِفِرْغاَواَزَ ْنِمَو
 الحب ْنَكَُرَش داو قا ٍةَلَِْم م رز

 00 دك ُتيِلْثَتلا :ِكُْلْهَمِل اًذَك

 الِكش هب ام يِهاَضُي ٍلاّلِتْغا فرح

 ةقاَينثقو ٍقَّلَبْرَم ُحْنَفَو
- 

2 
2 
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 .ةعوفرم «ءافلاب «رْسكف» :«ةرطلا» خَسُن يف 000

 ولو «بيترتلا ىلع صرح :تلقا : هنادي دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا لاق (؟)

 .هظطح نم هأ .«كلذ هل ماقتسال مركَم نوغَمو كلأمو :لاق



 :كلام نبا

 دقن يِذْلا دعت اَلَو 0000 يَأَر ىَلَعَو ُهْنْيع ايلا يِذَلا حِيِحّضلاَكَو

 اليم لعفَتُو لشفم هَل اَمِل ْعُض :ِةَناَلَللا يِذ ِرْبَغ ٍلوُعْفَم مْساَكَو

 :نيز نب نسحلا نب يح
 ذيج ادني فان :اذهت ءادقلو  ءاقوستو :اًناهنأ جلقلاو ٌدَّسَر 4

 اَلَقَن ْدَق ُحاَبضملا ُهَلُك اَذَو ءْمَمْضُي دك درعا الإ اهنتت ايلخ ىف

 اهيف ٌرثك ام مسا نِم ضرألا مسا ٍءاَنِب يِف لضف

 :كلام نبا

 الْرُتْخا ُدِئاَزلاَو ٍةَعَبْسَم ٍلْثِمَك ةلَعفَم ضْرألا 01 :
 و

 "االِيُتْحا ٍدَق اذ ين ُمُهْنَع ْتَلَمْفَأَو ةَلِعْفُمَو .ةاعفمك اَعْفَمك ديزسلا يف نم
39 

 البق ٌرياَن ُهْئِم َءاَجاَمَبْرَو ٌعْنَتْمُم عْضَوْلا اذ ْنِم َىِئاَلَتلا ُدْيَخ
 و و ء 7 6 ١

 ُلْغِفلا اهب ُلَمْعُي يتلا ِةَلأْلا ٍءاتب يِف لصف
 ٠ رع ءا ضو 0 - تروا ع 0 >2 2 حا ف
 المع ِهِب ام مسا غص ئثالثلا َنِم .ةلَعفِم مو .لاعفمك وع اأعفمك

 امهو «ةبسن نودب (ح)و (س) يف امهو 0ع) نم هدعب يذلاو تيبلا اذه طقس )١(

 : اذكه 26 ةياورو :«يح ب فورعملا

 دج ةعتو ىزأن ارجل عدل اَهَككَيطُنَو اهات متقلب ٌدَشَوف

 «اّلَقَن ْذَق ٌحاَبْطِملا 40 اَذَو ْمَمْظُي ملف ريخألا ىّرِس ُهّسِيَق اًهلُك يف

 اهركذي ملو اًدارطتسا اهب ىتأف (كرد) ةدام وق رئاظنلا هذه حابصملا سد دقو

 يف ُمُهْنَع ْتَْلَعْفْأَوا :(ح) يفو .؛اَلِمّتْحا ِدَق اَذ يف ْمُهَدْنِع ْتَلَمْفَأَو» :(س) يف (0)

 م5



 :نيز نب نسحلا

 ةلعشت هنَه ةرغاشو ءَلاقيفلاكو

 اكو اد ديرب لاقفلابو

 :كلام نبا

 اع يت ةه1  غ# رو ىب اط كو #6 م
 .ةلحكمو .طعسمو .«قدملا ذش

 7 ا

 ُهَل َراَج نهب اًلَمَع ىَوَن ْنَمَو

 اًيهَتْنُم ْتْمُر ْدَق اَمب ٌتِيَفَو ْدَقَو

 اًَهْنِراَقُي ُميِلْسَت رو ةالَّصلا من

 نمو ماَرِكْلا ٍبْحَّصلاَو ّرُْغْلا ِهِلآَو

 ِهََِمْحَر ِباَوْنَأ ده ةلئا ناَكأَؤ

 دع قون اًهطشيلإ ه7

 :نيز نب نسحلا

 ندِيَس واونالا انأ ةكيفتفا ديف

 اًلَمَح ِهِباَبْسَأ ْنِم لغِفلا ىَلَع اَمِل
 2 و 82 ا ف 7
 الذر ةفاث ني ةنوخكتي امل

 يساشو رن

 الَخَن ْنِم : 00 الاوز لشق . « نهدمو

 لَدَع مب أبغي ملَو رع ًرهيف
 ماه

 المك ُهْبْمُر ام ذِإ هلل ُدْمَحْل و
2 

 اَلسُرلا مَياَحْلا ميِركلا ٍلوُسَرلا ىَلَع

 اَلَن ِتاَمُرُكَمْلا ٍليِبَس يِن ُمُهاَنِإ
 اَلِمَتْشُم ِتاَلَّزلا ىَلَع اًليِمَج اًرْيِس

 اة 1 انيآ ”يقجتشل

 هلكملا ىجذلا ردي "خلا تلف يذيب

 ريغل (ِلاَعَتْملا ٌريِبَكلا) قي ىلع : : ُهْنِص هللا دبع نب ودمحم خيشلا ةمالعلا لاق )١(

 م ل «ناسللا يف اك ِلْيَذُهَك يلا لاوط :لوقي نم ةغلو ١ ٠ ريثك نبا

 هج نم ها قتاّرم

 ١ :«لافقألا حتف» يف )0

 «فلألاب (احّرلا) تبتك ا ف 588 دبع نب يناس دمحم خيشلا لاق (*)

 0 : لهلهملا لاق امك ««نييحراب ع ةيئاي تناك'نإو

 7 دف ايحخَرو ٍةَرْيَنُع بنجب اينما ينلنبو ًةودغ اتناك

 نب وٌدمحم خيشلا اهبتك كلذكو .ها ««فلألاب بتكي كلذك ناك امو « دمت اهنأل

 . هند هّللا دبع



 اللخ ىأر نمِم يغتبأ يِينإو

 ىلع ءاينِع كفك ا
© © © 

 .ةزمهلاب هةكيِرَبلا ٌبَر ىَلَع َّنِإَو» :(ح) يف )١(
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 ةحفصلا عوضوملا

 اناا 1 1 1 6-11 ريدي
 0-١ 1010202ذ-ب-ب-ببدد--71 مظنلا ىلإ لخدم

 00000077 1 1 1 1 1 ز 1010 ز ز ةزةز 0 ز ز ز 1 فيرصتلا ىف فيلأتلا تابسأ -

 11 وااو اج طا او ها ولو عوامل تلا عوج مورع ل فوم عقم م ٠ ... فيرصتلا ةدئاف

 00007 1 ز ز 20 ز1ز1 ز ز ز ز|ز]|ز|ز|ز ]0 ةيفرصلا تافلؤملا ةيادب

 0000017 ]| ]| |]|]|]|ز|]|]|]|]|] | ١ دحاو فيلأت يف فيرصتلاو وحنلا نيب عمجلا -

 0 ب فيلأتلاب فيرصتلا دارفإ

 00077 1[ 1212121 1 1 1 1 1 1 1 ز ]1 ز ز ز] ] ]1 برغملا ىف فرصلا تافلؤم -

 00:00 ]|1511 1 1 1 1 فيلأتلاب لايقل فيرمت دارفإ -

 ااا 1 كلام نبا لبق فرصلا يف ماظنألا -

 0 ]1 000زذز_ز_ز-ب7ب7--- لاعفألا ةيمالب ءاملعلا ةيانع

 000077777 0 ] ز ز 1 ز 2 ز ز زذ ذةذاذاذاةاةذذ 00 00ا لاعفألا ةيمالب طيقنش لهأ ةيانع

 1077777 ]1 1 1 ز1ز 1 1ز12ز2ز2ز2ةز ةزةز ز 2 0 2ز2 02 2ز2ة0زة2زة2ةزةز> 0 زةز ز + ز 7 ةيماللا مسا -

 0 زا ةيماللا ىلإ تادايز اوفاضأ نيذلا ءاملعلاب فيرعتلا

 24 ١ وس ص مام مماطلة را شلل هما جيو ال قار 0 دف م ىنميلا قرحب يشلا

 7 2 0 037212ت2زدز زد زد ةيةيةيبيبي الآ نب دماح ودمحم خيشلا -

 2 ا سا اسما ست هبت تيا همم هللا دبع نب ودمحم خيشلا -

 0 ا 0 0 ز 2 0ة نيز نب نسحلا نب يح خيشلا

 077 1 1 121212121 1 1]1] 1 ]ذ]1]ز]ز]ز] ]1 1 ]يل ل١ تادايزلا ميدقت -

 ع7 1 12 1212121 10100 قيقحتلا ىف ةدمتعملا خسنلا -

 نا 009120121212د زد ز د دز ةزة دة قيقحتلا جهنم -

 © 1 لاو و د ل ع عال ص فم اصل هوس رو تما ع ممم عتمو افام ص يوت ينفلا جارخإلا



 ةحفصلا عوضوملا
 90 هيديس خيشلا ةمجرت قحلم -

 07 1 1 1 1 قيقحتلا يف ة ةدسصسلا خصلا قه روفاس

 77 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 0 07007003903902 ز زي يبي اًمقحم نتملا

 نتملا تسرهف
 1077777 1 1 1 1212121 1 121 2121 21 2 1 1 ]1 ]| ]| ]11111 كلام نبا ةمدقم

 00077 ا هفيراصتو هيناعمو درجملا لعفلا ةينبأ باب -

 2 ل طم فوجألا يثالثلاب ان وأ هنون وأ ريمضلا ءات لاصتا مكح يف لصف -

 07 و العصا صا د بو صص سس مم وعمد هيناعمو هيف ديزملا لعفلا ةينبأ باب
 ا يثالث ريغ هرخآ لبق ام ةكرحو هتكرحو عراضملا هب حتتفي اميف لصف -

 0000007171 ] ] ]|]|]|]|1|]ظ|#|]|10100000000001000#]|]#1|1|]1|6 هلعاف مسي مل اميف لصف -

 اا ز 2 ز 0 ز 2 2 2 2زة2ز2ز2زة02ة2زة2زة2زةزةزةزةزةزة زةز زةزةزةزةزةيةيةي يا رمألا لعف يف لصف -

 لاا 121212141415141 1 نيلوعفملاو نيلعافلا ءافسا ةينأ

 ا 1 12121212121414 4141414101 1 1 اا اا ااا رداصملا ةينبأ

 1 3اللا ىلع دلو ا رداصم يف لصف -

 ١# 2 ز 2 ز20ز2زةز 2 ز زةزةزةزة2>2 ز زي 6 يميملا ريغ ردصملا مسا يف لصف -

 ا 1 1 12121212 1 1 يا لغفملاو لعفملاو لّعفملا باب

 1 اهيف رثك ام مسا نم ضرألا مسا ءانب يف لصف -

 0601000 0 ز ز | ز 1 ز | ] ]| لعفلا اهب لمعي ىتلا ةلآلا ءانب ىف لصف

 11 ديف قياو كللم نبا ةمئايعد

 سراهفلا

 000-4 | ]| ]1[ 1 1[ ]1[ 1[ |[ | |[ | |[|[| | |+|]ز]|] ]| ]1 ١ لاعفألا تسرهف -

 00 ىميملا ردصملا ظافلأل تسرهف -
 اا 0 01010101012 2 2 د زذ ز ز ز ز ز ز> ز ز ز ز > + ة ]1 زي تاعوضوملا سرهف -
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 هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع اًميلست ملسو هللا ىلص

 . . . هلل دمحلا

 اًبصنم (ايناتيروم) طيقنش يف ملعلا بالطو خياشملا مامتها ناك دقل

 «نوتملاب مهؤانتعا ناك انه نمو « بيغ رهظ نع مولعلا ظفح ىلع

 اومتها مث ءرثنلا ظفح نم لهسأ اهنأل كلذل ةليسو ماظنألا اوذختاو

 لّثمت ال حورشلا ماظنأ َّنأ الإ ءاّضيأ ماظنألا اولمعتساف «حورشلا ظفحب
 لئاسملا ضعبو «دئاوفلا ضعبل ماظنأ ىه امنإو ءاظبارتم انقسم اتح

 نتملا نم باوبألا ضعب يف ماظنألا هذه رثكتف «ةيصعتسملا وأ ةبعشتملا

 . ضعبلا يف لقتو «سوردملا

 لهأ فرع يف ىّمسي ربتعم مك اهنم عمتجا اذإ ماظنألا هذهو

 رهتشاو .«عمجملا» مهضعب دنع نعت «شاَّنُكلا» طيقنشب رظاحملا

 .«ةيفلألا شانك»و يكلاملا هقفلا يف «ليلخ رصتخم شانك» :امه ناشانك

 عيمج «شانكلا» اذه يف اولعجي نأ رظاحملا بالط ةداعو

 ريغ وأ ءاّيطيقنش همظان ناك ءاوس «دئاوفلاو ماظنألا نم هيلع نوعلطي ام

 هنع نوربعي فورعملا ريغو «فورعم ريغ وأ افورعم ناك ءاوسو ١ يطيقنش

 «تارابعلا نم كلذ ةيشأ امو "مهضعب لاق» وأ امهضعب همظن» .: مهلوقب

 تعرونت انه نمو .عونلاب مامتهالا نود عمجلا «شانكلا» ىلع بلاغلاف

 .كلذ ريغ اهنمو «حيحصلا ليمجلا ديفملا اهنمف ماظنألا هذه

 راظقألا نم ريثك يف اًعيعم اننس تراص ماظنألا هذه نأ ركذأو
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 دقو «ةديدع نورق ذنم ماظنألا تأدب امدنع كلذو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 تايبألا فالآ ىلإ ةفاضإف ءاهب نيمتهملا ءاملعلا نم كلام نب دمحم ناك

 ةرثكأ وأ .نيثيب يفو «تيب يف ةدرفم ةدئافلا مظني ناك دقف ءاهمظن يتلا

 كلذب طيقنش لهأ ةيانع نأ الإ ءنوريثك ءاملع جهنلا اذه ىلع راسو

 :مهل ليق ىتح رعشلاب مهمامتها بابسألا نم نوكي دقو ءرثكأ تناك
 .«رعاش نويلم ضرألا

 ءانملع بسح ايناتيروم يف هعبطو «شانكلا» عمجل بدتنا نم لوأو
 «يسلجملا دمحأ نب ظوفحم دمحم خيشلا ةمالعلا لضافلا انوخأ وه

 لانو ٌَنَسَح َةَّنُس َكِلَذِب َّنَسَف «نتملا عم هعبطو «ةيفلألا شانك" عمج ثيح
 .لاجملا اذه يف راكتبالاو قبسلا فرش

 ذيِهجلا نباتث تجحوتشُم اليضفت رماح قبشي وملو

 ةيناد ةحقنم ةريزغ ةيملع ٌةدام رفوف ءاّبيترتو اًعمج هيف نسحأو
 , 0 هللا هازجف :نيثحابلاو نيسرادلل فاطقلا

 ماظنألا نم هعمج انعطتسا ام هللا ءاش نإ عمجنس اًضيأ نآلا نحنو

 «طيقنش يف رظاحملا باحصأ دنع ؛لاَعْفَأْلا ةيمالا١ سيردتب ةقلعتملا

 . مهريغو

 تيقب ««ةيماللا» ىلع هترط نيز نب نسحلا خيشلا عضو نأ دعبف
 خيش ءاج ىتح «ماظنألاو «يشاوحلاب ةبوحصم َريغ نمزلا نم ٌةرتف

 خيشلا اهريغو ةيبرعلا مولع يف ددجملا ءهرطقو هرصع يف خويشلا
 جّرختف «هترظحم يف ةيبرعلا مولع ةسارد ترّرطتف «دودولا دبع نب هيظحي

 ةرط ىلإ ماظنألاو يشاوحلاب هومس ام اوفاضأف «نوريثك ٌءاملع اهنم

 .خيراتلا كلذ ذنم نآلا ىتح يئاهنلا اهلكش تذختاو «ةيماللاو ةيفلألا

 نبا رارمحا م كلام نبا ةيفلأ» نإونعب ء(م١٠5”/ها154١) ةئيش ةرم لوأ عبط )01(

 . طوشكاو .دمحأ نب ظوفحم دمحم تاروشنم «"«ةرطلا ماظنأ عم « هنوب
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 ةرطلا هذه نم ةيماللاب ةقلعتملا ماظنألا عمجب الإ متهن ال انه نحنو

 ءاهتفاضإ يف ةدئاف ريبك رن ملف ةيرثنلا يشاوحلا امأ .ءبتكلا نم اهريغو

 . اهانكرتف

 ةجيتن كلذو «تناك امك دعت مل نآلا ماظنألا هذه ةميق نوكت امبرو

 :اهنم ؛ لماوعل

 . يباتكلا ىلإ يهفشلا ملعتلا نم لاقتنالا -

 .فاك لكشب عجارملا رفوت -

 .اصوصخ رعشلا ظفحبو ءامومع ثارتلاب مامتهالا فعض 2

 ىلع ههبنت ثيح .صصختملا ثحابلا ديفت ماظنألا هذه نكل

 صصختملا بلاطلا ديفت اهنأ امك «قيقحتلاو ثحبلا ىف ةمهم تالاجم

 .ةيثارتلا اهتميق يتأت انه نمو ءاّضيأ ةيبرعلا ةغللا يف

 ةيليلخلا روحبلا ضعب اهيفو ءزجرلا وه ماظنألا هذه ىلع بلاغلاو

 .طيسبلاو ليوطلا لثم

 مل ثيحو «هتافو خيراتو مظنلا بحاص ركذ يف !لدع انلذن دقو

 يف كلذ لك انيلع ىصعتسا دقو «هانفرع نإ ِهِمِظَن ردصم انركذ كلذ نكمي

 هذه نم ريثك نع انقرعأ ابك ووع نود ررطلا نم انلمقتف «ماظنألا ضعب

 ثيح ء.هاوتحم ةحص ىف انكشل امإو «ةيملعلا هتميق مدعل امإ «ماظنألا

 فيحصتلا نم اًريثك اندجوف ءاهنم ريثك رداصم نم دكأتلا انلواح

 انه عمجلاف «يقابلا نع انضرعأو ءاهنم نكمأ ام انححصف .فيرحتلاو

 .ءاصقتسا عمج اال «ءاقتنا عمج

 ءاهلئاق ةفرعم نود ماظنألاو راعشألا ذخأ مدقلا ذنم عاش دقو

 : مهضعب لاقف ءطقف ةدئاف نم هيوحت امب اًمامتها

 يرابلا قلاخلا هجو كلذب دصقاو اهلقانب أبعت الو مولعلا ذخ

 ٍراَثلل دوُحلا ٌلَخَو راَمُثلا نجما ًةَرِمْئُم راجشألاك ٍةّياورلا لهأ
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 نيمألا دمحم نب ذمحم خيشلا يلبيحلا يطيقنشلا ةمالعلا لاقو
 :(ه1713 ىفرتملا ءوبا .بقلملا

 ْممهلا باحصأ ُنايتفلا اهيأ اي
 ةدئافلل اورظناو 5 وظف ال

 اهب نكأ اكيد ميناعلاا ارداج

 ىنآلا ٌراهعجا اعّرشي الو
 3 مد ص وف خخ د و

 ابغار اهيف مويلا تمدع نإو

 مّيَّشلاو ٍتايكازلا سوفنلا لهأ
 ةعفاع اهلا قعألا ةقيقح

 اهباب ْنِم َةَدوُحأَم اًهُباَْزَأ
 ٍثاّبهلا ىلَع ثلأ اذإ اهم

 ارتبناق الإَو نم اوك يفنششتاو

 ايلااط نبيع ال ةيهنإف
 مسق ىف ماظنألا هذه اندرفأ دقف :ينفلا جارخالا ثيح نم امأ

 ؛ةيماللا نم اهعوضوم يف تدرو يتلا تايبألاب اهقحلن ملو ءاهب صاخ

 انضّوعو .«تاحفصلا يف هرثعبيو سوردملا نتملا لاصوأ ْمَطَقُي كلذ نأ

 . مظنلا عوضومو نتملا يف همقرو تيبلا ةباتكب كلذ

 :ناونعب مسقلا اذه نوكي نأ انحرتقا دقو

 ٠١ 0 ءارسلم
 | .ةكلنإ

١ 5 
 ا

 يي ا ا يس سو ١ اسره" لو 7

 ( نر ناو ة وألا تامر اظن



 نيز نبا ةرطو ةيماللا ثحابم ماظنأ عمجب

 اَلَمألا ٍهِناَوْضِر ْنِم ُغُلَبُي اًدْمَح اُلَدَب هب يِغْبَأ ال ِهَّنِل ُدْمَحْلا - ١
 ىفوتملا يغدنتلا يجبدكألا يلاتم نب لاف ذمحم خيشلا ةمالعلا لاق

 :دمحلا يف (لأ) ةلالد اًمظان (ه1184١) ةنس

 قارشفعسألاو ديعلا لمعشجسم .قازرلا انفو هع لَو

 امس يللا هدسح نعاترجتيب املخن اّشل ةللا لأ ذهعلاك
 لج كاديوهلِهت انه خش .نرألا ىف يلاعق ةشقن ذي

 ىققتا هلل دمسلا ٌميَمِح قأ املعلا َدْنِع ٍقارغتسالا ىّنعمو

 هَعَم ُهاَميِدَقَو ُهاَنِياَح يأ ُهَعَبْرَأ ٌبوُرُض ٍهِهيِمَج ىنْعَم
 هلغِف ٍناَئِئاك ٍناَثيداحلاو ُهَلُفْضَواَمُهِناميدقلا ذإ

 يتلححلا ِتاَمِصِل وأ هِهْفَتِل حلا ٌدْمَحَف ِناَمِيِتَقلا اَمأ

 ٍلاَت ضْعَبِل انِضْعَبْمحو يلاوللإ اًَنُدْمَح نائداحلاَو

 :لاقف ناوضرو اضر نم ءارلا مهضعب طبضو

 ٍنارْمُعلاَو نافّرِهلاك جو ٍنامحرلا اضر ّمضلاو رسكلاب

 ميدتسُم ٍزاججلا ٍلْهَأ ْنَع ٌرسكلاو ْميِمَت ْنَع ٌمضب ناوضُرو اضُر
 اَلَضُفْلا ٍهِبْحَّصَو ٍهِلآ :اَنَتاَداَس ىَلَعَوىَرَوْلا رْيَخ ىَلَع ُهالَّصلا من - ؟

 اًمظان .(م19147 /ه7577١) ىفوتملا يلبيحلا هللا دبع نب يديس لاق

 :(لآلا) ةظفل يف ةفلتخملا لاوقألا
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 لالاب اوقق مبقاق قيوم

 بهذت ٍءاعدلا جهن ىلإ ْنِإو

 اَمَعلا لمأ ْمه حْدَملا ماَقَم يفو

 ايهظت اهناقل اثق

 اهالي ىقظطيقملا تير ةلظ

 "نا اكرر هيلع يكيع

 امو ةنايماألاب ىلخغم انفو

 :لاقف َلآلا نموا اًضيأ فرعو

 [يوط] :لاقف نآلا مهضعب ددحو

 ةريهفعو ليقع هاني يلع

 ٍلاملا ٍةاكَز ءاطعإ عْنم يف

 نيينلا لآ ْمهلُك َنونموملاف

 52 مهتع سجرلا قيذلا وع

 ًيبهشلا ةةاغشةبلت ىنوق

 هطمع ليلس اهلعبو

 لآ ريخغ غيلبتلا يق مادام

 تلطملا :يعفاشلاو كلام نع

 مّركألا خبنلا ٌعاَبْنأ ليو

 ركل الاب ّيبنلا لآ ُمُه ٌرفعجو

 : (لآلا) ةملك لصأ اًمظان ''"هنع هللا افع ماظنألا هذه عماج لاقو

 لهأورمع دنع لآ لصأو

 اقلثت اني اكعفشس تتكيف

 ريقصعلا يف قيطتت امدععو

 6 :قتامسكلا ةفع هلمقاو

 اهلعأ دق يقلألاب واولاق

85 
1 

 لأ ؛ لبق اوه كيلقف

 هج نا قع تاق

 ريرضتلا اذل ٌدهشت ءاهلان

 11 لَم يواو .لآ نم
 نب ديعسلا دمحم نب اهِّيِم وبا بقل ّيلع َبلغو هللا دبع دمحم : يمسا )00(

 نب راتخملا نب ديعسلا دمحم نب لضافلا ديسلا نب (راتخملا) هاب نب دمحم

 .اًيعمج هللا مهمحر هللا بيبح



 ِءارم الب واولا ىلع اًضِيأ يناشقلل زوهمشتلا ةيشو

 راسوشملا لِقاَعلا ريغل لآ يفورعملا بلاغلا يف ْفَضُن ْمَلو

 ايصألا رعشلا يف ردانلل دهشت ليِدَجلاو "”بيلصلاو '”هيجّولا لآ
 زامل نم تنقعلا رصتهت ٍنابصلاو ٍنومشألا يف ُهْعِلاط

 : هلوقب يباحصلا مهضعب فّرعو

 لوطو هقعةياؤوو الم عفو لوسرلا نقل لسم ,قيواحصلا دع

 ُهَنِّيع دق ُمهضعب اًضيأ ُوْرَّغلاو ُهَنسو وريو لطي ْنا ضعبو

 :لاقف «بحاصلا عومج مهضعب مظنو

 ٍةَهْرُف ٍنْرَوو ٍناَبش ٍنزوب ٍةغللا ُلهأ بحاصلا عمج دق

 ٍداصلا حتفب ٌةباحصلااذك ٍداهشألاو ٍدايِجلاو «تكرشأو

 لصألا يف اًردصم ناك ْنَّملا اذ لْمَأ دنع ّريخألا اذ يكل

 هفيراصتو هيناعمو درجملا ةينبأ

 : "”فيرصتلا اًفّرعم كلام نب دمحم خيشلا ةمالعلا لاق

 اًنوجأٍدوج لعِجك اهّرييغت اَدِصُق نعمل ةينب ٌرييغت

 لاقف «ىنعملا» حلطصم , مهضعب فّرعو

 يتغعسلا ذو ةاقعيل ا ع ىنفت ادق ظافتألا هيامو

 :هلوق ىلإ ةراشإ )١(

 زهبصعك نيس اكراقوأ انردكنل قحاللو هيجولا لأ نس درجلا نم

 :هلوق ىلإ ةراشإ (؟)

 كلا حوَسِسلإ ةيييؤياقو بيِلَصصلا لأ ىيحاحع يحستاو

 .ىرقلا مأ ةعماج .(م191/7) )١(. ط )7١١1/4(. «,«ةيفاشلا ةّيفاكلا حرش» (9)

 ١٠



 اَلَعَف ىَلَع ْوَأ .نيع روُطكَمَو ين اَلعَك وأ :ٍديِرْجَتلا وُذ لغفْلا ءَلَلْعَمِب - ©

 «ةيئ الثلا نازوألل اًعبار اًدرجم تدل انو نييفرصلا ضعب دع دقل

 بئانلل دتشملا يثالثلا : هب دوصقملاو «هيناث 58 هلوأ مضب (َلِعُف) وهو

 :لاقف ةيفلألا نم فيرصتلا باب يف كلام نبا هركذو «لعافلا نع

 ْنِهض ٌوحف دزو ٌيثالث لغف نم يناثلا رسكاو ْمُضَو ختفاو

 دقو «لوهجملل بيكرتلاب ةدرفنملا لاعفألا ةلق هل نيلِمْهَملا ةجحو

 :مهضعب ٌلوق كلذ نم ءاهرصحو اهعمجب ءاملعلا متها

 لوعشملل ةامبلا وكون

 اًرلهشهو 7 لظو قو

 اكو مث مكر عم ءَتِهن
 تا

 هدب . 7 لالهلا 7 :ةتلوهَو

 هب حا 5 م 2
 ثتشفت :كاقث ىقئاألاو «

 ٍلوقنملا يف ٍلاعفألا نم ''ااَيَر

 اوصف يأ : يهز انك مح

 اكب ىَنَتعا يأ ْيِنْع غم ءَمِهَر
 ةففت كاذه ءاشقاز قنقف

 اةف ويدع يبرأ ٌدئايغو

 «ماظنلا ٌىبرغملا ةمالعلا لاعفألا نم عونلا اذهل اًباب دقع دقو

 .(ه599) ماع ىفوتملا لحرملا نباب روهشملا نمحرلا دبع نب كلام

 :وهو «ةقباسلا تايبألا يف دري مل ام هنم درون نحنو

 ذّبق ىففلا هي شنو

 مظعلا اًهْنم ملأي ةبرض نم

 ٌرِهُشو انع ةناسنألا لِغشو

 ٌعِرُص يأ اصقو ُناسنإلا ٌصِقُوو

 ٌرِسَخ عيبلا يف ناسنإلا َعِضّوو

 اعيدحُم هيف ُناسنإلا َنِبُعَو

 هذَجي دلال ةيوقوبي

 ٌمحللا اهنم ٌمَصوُي لب ليقو
 ٌرَهَظ دق داب ضانقلا' ىف هرمأ يأ

 1٠ تءايلا م7 ه ىازلا افق رشع ةعببم يأ 0
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 هيأرديز قبح دق لوقت

 لشن ديو ةقان تقللحتو

 ةاوس وأ رامحلا ٌصِهُرو

 لمحت مل اذإٌدنه ْتَمِِقحَو

 بيب هلفنو يب ٌَريِدو

 :هرلشع ةناف تقيش ةقو

 الّبقت يأ خحلا كاذ ّريَبَو

 اجّجهلتثاذدق هٌكاَوَف لجن رو

 ارق اذإ وللا عقتماو

 ارجع دْيزب ٌمويلا ٌعِطُْلاو

 ُهّْعَو نّسح ُنَبَعلا ٌردصملاو

 ُبَلَحلا هّْنم ردصملا يف ليقو

 هاذارفافح يفرجحب

 لق رْمُعلا قضوا ميش يلو

 اًريبختعلا هبّشي راوذلا نم

 ةويشكاف تفعذد وأ تلِفش

 الَمججَأ ام ايف روربم جحلاو

 اَجَمَسَأاَمهلَيوفق ًةَدآالب

 ارعغ رمأ نم ُمَّدلا هيف ٌراغو

 426 ةل اق رفس نبع

 نالع نب يلع دمحم ٌحيشلا ٍفيلأتب َلاعفألا هذه دّرْفَأ دقو

 نبا مظن ام باتكلا ةياهن يف دروأو ."”ه94١٠) ىفوتملا .يعفاشلا

 يريمدلا خيشلل اًئيب رشع ةعبرأ دروأ امك ءالماك بابلا اذه يف لحرملا

 مسي مل امل ةدنسملا لاعفألا نم ةيمك اًضيأ اهيف ركذ «(78 ءالا/لص)

 .هلعاف

 فلتخم يف «نزولا اذهب نييفرصلا ةيانع ىلع لوقنلا هذه تلد دقو

 .ةنكمألاو ةنمزألا

 يف تركذ دق لاعفأ اهيف يتلا تايبألا انزواجت ثيح .ءفرصتب ىهتنا )١(

 ةأطوم» همظن :عجار .ةحراشلا تايبألا ضعب انفذح امك «ةقباسلا تايبألا

 - رئاظنلا راد ليي )١(. ط «يمكحلا هللا دبع .د :قيقحت .«حيصفلا

 .ضايرلا

 /ه14017١) )١(. ط «لعافلا ريغل ينبملا لعفلاب لضافلا فاحتإ» باتكلا ناونع (؟)
 .ةيملعلا بتكلا راد ء(ماة41/
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 هلت اَنِيِلَق :عوُفْولاَك هنِيِنَع وأ ريغ ءاّيلا َّنا َوَأ ءِناَن ُفِيِعْضَن - 5

 اًفّرعم (ه1785) ىفوتملا يكربلا يماملا دمحم خيشلا ةمالعلا لاق
 :َلالْعِإلا

 يِعُذ ُمهنعلالعإلابّرخآ عضومبٍةَّلع ٍفرح ُلْغجو
 [ليوط] :ةيظفللا لعف صئاصخ اًئّيبم اضيأ لاقو

 وُهَن ْتَكْيَه ىوس ٌءاَي ُهُمال الو هْنْيَع تأي مل نيْعلا مضب ٌتلُعف
 «بجعتلل نّيعلا مضب لعف ءيجم انّيبم هل هللا رفغ ؛هعماج لاقو

 وأ «ماللا وأ نّيعلا ةيئاي نوكت نأ اهل غوسي ذئنيحو ءةدماج يهو
 ال» :هلوقب «ةرطلا» يف نِيز نب نسحلا خيشلا هل زاشأ اما وهو 0"

 :2«بجعتلا يف ومرك

 الح دق ناك ام ٍةيْنُب يف غاسف ٌةدماج ّيهو ثءابج بجعتللو

 نم نزولل ضرعي ام نأ اًنِّيبم 'ادمحأ نب ركب وبأ لاقو
 :"”هلصأ نع هجرخي ال «لعافلا نع بئانلل دانسإو لالعإو فيعضت

 [طيسبلا]

 الع ْعَم َدْهَش َمْلُعو ءَفْرَظ ءلاق ءف اخو «لاط ءَّدَر ءَّبَضو ءَّبلك امو

 اِقُت مهدنع فلُخ نّيريخألا يفو اوركذ امل عرف مهدنع ْتّلِلْعُفو

 اَلُعَف اَنب ْنَع اّلْقَنَو ءاّموُرُل :نْمُم يِجَيَو ءاَمِواَطُم :اَهُّنِلاَت ءاَجَو ©
 .(ه١؟١٠) ىفوتملا رئكللا هنو نب راتخملا خيشلا ةمالعلا لاق

 :كلام نبا لوق دنع «ةيفلألا حارش» :عجار )١(

 الجسم َمُعِيك ٍةَّثنالث يذ نم  الُعف لعجاو ءاس سئبك لعجاو
 .تارامإلا ةعبط «(م1991) )١(. ط .(7١ص) هتك وب نب هادب ةرط» (؟)

 .(17١ص) «نودمح نبا ةيشاح» :عجار (')

 ١٠١5



 حتفب) لعفو (نيعلا مضب) لعف ةغايص عانتما اًئيبَم (30(ةيفلألا حيشوتا 7

 :وو ق نم (نيعلا

 الّعف كاذك عونممهّوّقلا يف الْعقو ٌعئاذ تيؤطكو

 :(ْوُيَم) اهنمو هَّلَعُت ال يتلا نازوألا ضعب ايم اًضيأ لاقو
 كأاتوز ادق ةسيؤوغ ةنوجش احيسقاو 8س ةةؤؤيسلأ 7

 : هلوقب «ةعواطملا ىنعم مهضعب َفَرَعَو

 ب لعق اذه كوصقسلا ةيقيا ةيقلملا خ اء ةهراتظسلا كن

 :لاقف ءاّيفرص اهب دوصقملا مهضعب َفَرَعَو
 0 0 2 6 نبا 0-3 3ك 5 5

 اَلُرُن ُهُتْرَمَت :اًدَرْفُم اَذب ُلْيَأ ُذْخَو ريِخلا َعَمءْبِصْأَو ب ُلَمْعاَف - ١ 0 ما
 ىلإ َّموقلاو َلاملا (ْتَلَن) نم عراضملا َنْيع اًطباض مهضعب لاق
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 اريَسَك يجب ْغعلعف ٌموعتاو اًرضن للعم كاملا كْلْذَك دقو
 لع هيف خعفلاف ايِيِقْلَس الإ تْرَشَف ىيلإاذقفعو

 اََبَ ْنَم مْراَو  حِلْصأَو ْدَرَجَو رْئْساَو ءُرِسَو َرِقَتْساَو ءلّوَحَو لّوَحَت هب -
 /ه77١٠١) ىفوتملا '""يرصملا يروهجألا يلع ةمالعلا خيشلا لاق

 [ليوط] :(غدل)و (عذل) نيب قرفلا اًنّيبم )71

 افرعاف ٍناَنلل ٍلامهإلاب راّنللو ِلَّوأ ٍلامهإب مس يذل ٌعْدَلو
 ادت ذب اه .كورثملا ٍلَمْهمْلا نم امهيف ُلامهالاو ّلك يف ٌماجعالاو

 افِحْجُم ةلاقملا يف ٍناَسِل َّيِذَب ْنْكَي ْنَمِل اًلقن نيهجولاب مص دقو

 .ةيفلألا نم فيرصتلا مسق يف )١(

 .يطويسلل اهبسن ررطلا ضعبو ()



 «ىناميدلا ديبعأ نب هبأب ضنحم خيشلا دهتجملا ةمالعلا لاقو

 : امهنيب قرفلا اًضيأ اًنيبم (ه1719١//) ىقوتملا

 ظقف يلاتلا لمهُي ران عّذل يف

 هب ّنسَحك :اَل أ ءاَمَعْدُم ءاَفَعاَضُم- 14

 ظّسولا لمهيف مس يذ سكعب

 ْمِيَتاف لك ُماجعإ وأ لامهإ

 اللم هلم ءمَحَو «. ضع .صمو

 نّيعلا رسكب ليف فعضم نم الاعفأ اًمظان ءهل هللا رفغ هعماج لاق

 : ماغدإلا باب يف «ةيفلألل هحرش يف ينومشإلا

 مالكلا ىدل ٌلاعفأ ذش دق

 روسكملا ٍفّعضملا َلَعف نم

 نابسألاو هاشقستا ليَيلأَف
 ئف هين يأ هناسنإلا بدو

 ابرج امل ُسرفلا ٌكَِكَضو
 ْتَحِحْلو ُتَحِخل ليِق ْنيَعلاو

 ٌلِلَأ .يفو» يف نومشألا ىلإ عجراف

 ('":لاقف «نّيعلا رسكب لعف فعضم ضعب لحرملا ُنبا ركذ دقو

 ٍقّرشلا لثمك قلحلا ٌصَّصغَو

 اعئاملا نيتفشلا بذج ٌٌصَملاو

 ماغدإلا حم اصيعلاب#ا كك

 روجهملا نم تراص اههنانك

 ناذآلا كتةمحم كيلاو

 ٍفرعاو مُهُفاف ءٌرَّعشلا هنيبج

 اَبِعَت َنيِح ُهابوقْرُع ٌكَطصاف
 ْتَبيَض بابُضلا رشق نم ٌضرألاو

 تقر ةمْسِ كَلِعَف تَرِزَعَو
 680 ذه 2 ه8 2 0 5
 ا"لبقف لقنب كف هوحنو

 اعماس توصل كت امبرو

 .ةيماللا يف اهدورو بسح امنإو «ةأطوملا يف يه امك تايبألا بترن مل )١(

 8م٠١



 دَوَو حَب اجل َّبَطَو «َّبَص ٍّبَحَو - 9
2-5952 2 
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 اللش هفك تلشو.ذل ءرَب .د

 :(دولا)و (بطلا) يتظفل اًطباض مهضعب لاق

 هتيثللقم دولاو بطلا
7” 

 يو دو تلظل اءاج

 و يو

 ةثبيعأ يأ ءرملا ٌتددو دقو

 هرَبأ يدلاو ٌُتْرِرِب دقو

 أري نسِم لعاف مسا ىتأ دقو

 ىتف اي تْرِرِبَو ٌتقدص دقو
 :اًضيأ لاقو

 لثشلا نعي ةيلإ علشو
 25 ا ع عا ا نصاب اضاع ع © سك

 هل ّنشه نسم ءَرَمَو «رحو «ترق نع

 عع ري“ 2

 ٌتْدِدَو دقو سا هتكسص

 رس نم ىتأامك ٍفلأب
 ىلا اذ مف الس أك

 . ٍلْلِعلا هبل فكنا 7

- 

 الِلَز َْم «َّنَض َّمَشَو فس «ّنَِبَو
 :لاقف :لاعفألا هذه ضعب ايكيا لحخرملا نبا وكذو

 لَكَ ُتْلْخَب يأ ٌتْنِيِص دقو

 2422 ا 7 52 ع

 هم وأأشت نإاقميوس مث

 3 2+ دو -

 دعب غنم ةيكير تدهس كو

 المش دق لق ٌمعي نإ ٌرمألاو

 ها مروا ة83) ىقوتملا «ىتسحلا هدآَدَِي نب ةومحم دمجأ لاقو

 [طيسب] :حشوملا اهلمهأ دقو رسكلاب لِعف نم فّعضملا لاعفأ ضعب اًركاذ

 اذكو اًمهذدعا ّسَحك «ءلظ .ءظفو كَ روو 2 6 2

 ةيحاج حز .«ُكَصو نقل ءٌّمصو

 0-2 ع . 72 2

 الققن ام ركلا اهدعو .كادع هتنّذَي

 المك دق ٍفيعْضََتلا وذ بز غم معو

 ْهاَذاَد نب دمحم ديس خيشلا نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا كردتسا امك

 فّعضم نم ةريثك الاعفأ (م1917/ /ه197١) ىفوتملا يرايبألا يئاشتنالا

 :اهحرش عم يه اه ءاهحرشو ءاهمظن ءرسكلاب لف
) 



 63 1 ا 9/) 2 ءم (5) 2 5 010 5 2 نحو 1)

 (كا/ بع ء.ء(١"5)-.(0١)١٠ #, 2١1١21 2-١110 <) ١(,. ١ )١4( (١١٠و 4
 اللَخ عم 1 مكفو فو ١ هتك جَع جسو 500 1

 )١( اًبيبح راص :ّبح .

 .تدلو :ةافلا ترو (9)
 :بورغلل ثنذ :نسسلا َتيَو 6
 يقتسي يذلا هريعب :ةحضانو ءردصلا ْمّرَو ءٌببَصلا هباصأ :اببض ريعبلا ٌبض (:4)

 .ءاملا لمحي مل نإو ريعب لك يف لمعتسا مث ؛هيلع
 ءةقلاع ةيَقلا هلا لاقيو اك ىهو هّكقأ وهف ايفا قطتو هنطي رمش :لجرلا تق (8)

 دشو 0959 ةدحوملا دشو فاقلا مضب َنوُيِبقلا سانلا ريخ» :ثيدحلا يفو

 .مهنوطب رمضت ىتح موصلا نودرسي نيذلا مهو «ةيتحتلا ةانثملا

 تبغ :يأ ؛يبحاص اي ينع َتْبِبه نيأ :لاقي «باغ :ٍبه (5)
 موي َّت رو 3 جو 8 هنأ ! فيمدعلا يفو «ةنكل ةثاسل يف تناك انكر لجرلا : :ّتر )ع3

 .«(ت تر :ةياهنلا» .هرخأف نمانلا

 :ةفرط لاق ءرفظ :اللَب اذ ّلِب (8)

 يديِهِمِئاَقِب ْتَّلِب اذإ اًمينَم ينتدجَو َحالسلا موقلا ردتبا اذإ
 محل يجوز» :ثيدحلا يفو ءْتَغ وهف ءُمحللا كلذكو «لِزُه : ٌريعبلا ٌثغ (49)

 .«رعو لبج ٍسأر ىلع ْتَغ لمج
 .ةُك يهف ءدُمجو عمتجاو اهرعش : تنك :ٌةيحللا تك )٠١
 .ٌجشأ وهف « هح رج ةحتشأ عواطم « حرج : هجولا جش(١١)

 ءةبعو اجّحع ؛هتوص عفرو حاص ّلجرلا ٌجعو «جاع جاعب اهّرَجَر :هتقان ٌجع(١١)
 يدعم نب ورمع لاقو .«ةنجلا هل تبجو هتجع يف هللا دحو نم» :ثيدحلا يفو

 :يديبزلا برك
 بنرألا ًةادغ انتوسن عيجتك ةججع ٍدايز ينب ٌءاسن ْتَجَع

 .ءاجف يهو جفأ وهف «يشملا دنع هيلجر نيب ام دعابت :اًجَجَف ٌجف(17)

 .اهكف ُرثكألاو «صّمرلا نم اًهئافجأ ْتََصَتلا احل نيعلا :تّحل(5١)

 .اهعمد رثكو اهنافجأ تظلغ :اميهلو اكل ٌنيعلا تخل(165)

 0 وهف ءامهمحل ةرثك نم هيذخف نيب ام دعابت ؛اًذب دي (1)

 .ةرورض اهكفو ءُلَحَأ وهف «هاتبكر ثخرتسا لح :لِلح (10)

١٠ 

 او



 موا نك كما (2)52 - (ه) هو َءد 40 22( (52)17- 5)١( 32
 لَلَو هبم ةمما ةةملذاو رجو ترب مره ْنِم ده دعو الس دجو 5

41 

 (170. .٠ (2)19ع(14)ة2 (117222 (6)11 هدام 011 رف ير نوف م و
 دردر رك  رفو | رغ | رعغو | هرسودا رسا رزو ردا رخو

 .ٍتْحِبو ظح :يأ ؛حتفلاب ٌدَج اذ راص :دجو )١(

 ' 1 . ماقتسا ؛ اددس ءيبشلاا كس 8
 .لبإلا نوعاط دغلا هباصأ :لوهجملل اًينبم دعو ٌريعبلا :ٌدغ )٠'(

 .هفعض دتشا :مّره نم ذه (:1)

 .اهبحاص اهيف حبرو ِتَّقَقَن :ٌةَملَّسلا تّوَب (0)

 :ةقارب نب ورمع لاق «ةيانج ىنج ةريرج هموق ىلع :رج (5)
 مئاعد مارك انإ اهل انربص ةريرج انيلع انالوم رج اذإ

 هفلاخت اهنأك ؛هيلع ًةءءارج ترهظأ :الدو الالدو ءاهجوز ىلع :الَلَد ةيم ْثَلَد (0)

 .فالخ اهب امو

 :فيرطغلا نب دقاو لاق .ناّرح وهف اًرح شع :ّرحو (4)
 ميخو كيلع اًناّرح تنك نإو هنإف اًئيسن برشت ال نولوقي
 :ءاملا ٌرحو «رجأ ىّرح ٍدبك لك يف» :ثيدحلا يفو ءىّرح يهو

 كايا

 .هضرم دعب نسح :ههجو ّرد (9)

 .سوماقلا اهكفو «قمح دعب لقعو ؛همصخ ىلع ىدعت :ٌرزو(١٠)
 :(ثراحلا ني برك يدعم) ءافلغ لاق ءٌّرَسَأ وهف هتركرك ىكتشا :ّرس(١١)

 بارظلا ٌقوف رسألا يفاجتك بانل شارفلا ىلع يبنج نإ

 .مخضلا مج :ةرسود «هترس ىكتشا اذإ لجرلاو

 .الك بهذ وأ رغص :اررع ريعبلا مانس :ٌرع(1١)

 برجي مل :اًرِغ راص لجرلاو «ةرارغو ةرغو اًرَّرَغ ءضيبأ ةهجو :ٌرغ(16)

 .رومألا

 .قرتش# هلق اةراناقاد اياب ؟ةونق 205

 لاقي توصلا كلذو ءدوهجملا وأ قنتخملا توصك هردص نم اًوص .جرخأ :ّرك(10)

 :يركلا هل

 .ةرورض تيبلا يف اهكفو «بهذ اّللَز هُرْمُع :اَلِلَرز و(

 ١١١



 (9)يس < 4( )ةى؛(7ل) 2 (51)  ء (0)ة- < نإ .(4)و ع (*) ,ء(؟)-(١) ءع
 - اللض عم سشأ سكو سح ّرمو اذ كلعف  َّزَع ٌرضَو ري رهو  ه

 010 م39 ترف كري (17) ةيمع (11) هى )01١( يسم
 اللط اذ وحن صلو صعو تصس ةئراَح ٌصخ سيو سش سبو 5

 هقلخ ءاس ! لجرلا ره 413
 :قاف 835ي ةركضلاو. هيأ وهفا هبلص اودي ةطبحلا اه (9)

 ريا ركب توريسلا يسنقو 2 ناوأ ينإ
 .قطنلا دنع هناسل يوتلي ءّرضأ وهف :اًرَّرَض رض (0)

 .بعصو دتشا : يلع اذ كّلعف رع (:)

 .لضاف :ٌريِزَم وهف ءلّضف :لجرلا رم (5)
 قري :يأ ؛؛هيخأل ٌنسَحِيل نمؤملا نإ» :ثيدحلا يفو «قر 4 هلا رح 5

 سس ع يان : عج . فطعيو

 ءنكأ وهف ءاهلوصأب ثقصل وأ ترُغص وأ هئانسأ ترّصق : 2 سك )0(

 :يئاطلا ديبز وبأ لاق

 َقَوَر ٍةدَجن نم هب ٌسكألا موي نويبع © + ٌملعت ليخلاو
 سك :ٌعمجلاو ُءاّسك يهو

 اًضاشأ هباحصأ نم ىأر اذإ ناك :ثيدحلا يفو ٌشْشَه :ةشاشأو اًشاَشأ نشأ (8)
 : «نش ىغ أ ياسللا» .مهثدح

 راح :قيرطلا نعو لولضو لاض وهف «ىدتها دض .ةلالضو الالض :اللض عم )1(

 .ةرورض اهكفو .باغو تامو
 .فطل :ةلأسملا يف َنْشَب(١٠)
 .رّسكت وأ ٍرسكلا ٌميرس راص :ٌُدوعلاو :َنالأ ءيشلا :ّنْشَه(١١)
 .رمهلاب شاك :كَقيَو(19)
 :بلوت نب رمنلا لاق «رقتفا :َءاَصاَصَحَو ةصاّصخو اًصاَصح :ةفراتس مش 13

 لمجتف ٌةصاصخ َكْبِصُت اذإو ىنغلاب كبر 4 كانغأ ام ٍنْعَتسا
 :هعمج «صوُصش يهف ؛ظلغو اهنبل لق :اضوضَخَو اًصاَّضَش «ٌةقانلا تصش(4١)

 . فل ابسنو نصنشش

 .بلصو دتشا :اًصّصَعو اًّضَع .؛يشلا ٌصَعو(5١)
 تبراقت :للو ةريسكلاب ضل ىهف اقرا راص :اًصّصَلو اًصاّضَن «.صلو(7)

 .هابكنمو هّسارضأ

 .ةرورض هكفو «حتفلاب لط وهف َبَجْعَأ ةلالط :َللَط اذ وحن (10)

 ١١ ؟



 )ع3 22 (5) 2 (ه) خد (4) غم هم 2,2 (7) 2. )١(2: ة.ء(١) ةرءل -
 ِكَلَغ َدِلاَح َّلَغَو ظح طقو هعجحضم ضف ضعو ضع صضبو - .7/

 دع 1 002 3 ( 010 7 تبا ( (0ً 3 يب ا 5 س22 )1١( 2.١ )1١١ 2.4 )5؟١( - (2 -5)١5( عج. ء(9) 2. ء ء(مل

 اللي هرغث ليو مش  مدو هلَهبف مح كلو كش 84 0330( 26 وو د 5 2( 10 1 )0 0 ( مو م )١4( < ا(١ا/) 5 نع” 2

. 
 ًءاَضب يو ءضَب وهف « نمسو هدذلج قر :ةضوضُبو ةضاضب لجرلا ّيْضَب

)١( 

 .رسكلاب ضع وهف. ءهقلخ:ءاس :ىَقَع (9)
 . ضَع وهف ههجو رْضن : لجرلاو ءَنال : ٌتابنلا صضغ (9)

 وهف ءاضَضَق بارتلاب طلتخا :ٌماعطلاو ءىصحلا تيتف هيف راص :ُهُعَجضم ّضَق (:)
 . ضضق

 .ُكفلا ٌُرثكألاو ءدٌعجو رصف :ُةّرعَش طق )0(

 ظيظحو ٌئِظَح وهف ل ا راص :لوهجملل انكي ءظحو «ٌلجرلا 59 00

 . ظوظحمو
 . شطع :الَلَغ ٌدلاخ لغو )300

 0-0 577 ٍداضلاب تضع لثم ءاظلاب وحلا ْتظَع (0)

 .فاج وهف ءسيي : : اًقوُقجو اًناقجا لج (8)

 .ٌّفر :اًقَقر بوغلا َفَر (0 ٠
 ..غاملا :ٌةءاملاو ِءّوْرَي ْمَلَو هبرش نم َرثُكأ : ُهَنَءاَم فس(35)

 .ىتعمو اًنزو ُهَفَس لْثم :ٌقيِوَّسلا َفَن(١1١)
 .ٌقَحَأ وهف ءهدي ٌعضوم هلجر َرِفاَح ٌعضي ناك اذإ 0 اًَمَح ٌنسرفلا َّقَح(1)
 | :اًقَقَع بوث َقَعو(5١)

 هباصأ :ٌديزو بَ : ءيشلاو هلا ىلع هنأك' ءانقو ا : لجرلا َلِلَم(15)

 .ًةرورض ٌلعفلا ٌكفو ءاهقرعو ىمحلاو ءرهظلا عجو مضلاب ٌلاَلُملا

 .ُنِئاَمَي : ُهْعْمَج ءٍفِتكَكو .ةكرحم هُّوَقَي وهف ةَقوُقُي ٌضيبا :ءيشلا قي(
 6 : هبحاص ىلإ ٌلجرلا كش (10)

 .كلفأأ ويف ءاكشر اكن يو ضرتساو هاك كل رسكنا :كيز كَف(1)
 .دض ءٌدَوَساَو يبأ ُهُهَجَو : هله َمَح ّح(19)

 . َءاَسَأ :هبحاص ىلإ 523 (
 .ربكت لجرلاو ءاَمَمَش اعفترا :ليجلاو فلل مش(11)
 هول يهو «ليأ وهف ءمفلا ٍلخاد لإ هئانسأ ثفطعنا :الّلَي اللي هذ هّرغُت ٌليَو(10)

 *< ١١



 (_ 2:٠ (4)ر, 2 (9ل)ر 2 (2)5 (5)0 كد 1 (7)0 < (1) (5)4 - غ
 اليف نم يع ّيحو هها هكَو ةَمِرْكِعةَف" ّنسْعَو نذ 0

- 

 اَلُكَأ ْتَهَتْشا : ىَلْيْلا ُمِج ْمِحَن «قِبي ْغِلَي :اًَِق ْنِ ِنْيَهْجَوْلا يِذ ُبِسْحَب لْثمَو - "4

 : غلو نم عراضملاو يضاملا اب مهضعب لاق

 ْمِيو تمن َلِجَو غم ترو ْعَقو باب نم ُبالكلا تغلو

 [طيسبلا] :لاقف «عبسلا تاقبوملا مهضعب مظنو

 اهعماج ثيبلا اذه هّللآب ةوعل َكيوُد ملسم نع يتلا تاقبوملا

 اهعباس وه فذقو «ميتيلا لام ابر «رارفلاو «كرشو ءٌّرحسو «لتق

 ىلُح َتْقِفَوْعَم ءَتْفِمَو َتْعِرَو ْمِرَو ءْيلَووْثَِوْنِياَم :يَِرْسكل ِدرْأَو - 4
 : ""”حتفلاب ُعَروَي اًهيِف زوجي نب نأ اًئّيبم «لامآلا ةيغب مظن» يف لاق

 ُهَّلْبَق اميف ُحلا ليقو انه ُهَدَعدق ِكلام ُنِبا َعَوَو

 . اًربك هٌرهظ ىنحنا اَنََد لجرلا :َنَدو )1(

 .ةطاحم ؛ «مسشلاب هتاتذلاس انو وق ند )0«(0

 . ُءاّنَع يهو ُّنَغَأ وهف : هَرَجش رثك يداولاو «ِوِووُشْيَح لبق نم َمّلكَت : : ّنَغ 22

 .هيهّلو هَل وهف «ةهباهف. يبع :ةمركع ٌةف 6

 .ِهكدتسُمْلا هجو يف ٌسْفنت :ٌبراشلا هك )0(

 . ةهوهَف هلا سبتحا :اًهّهَهو اًهَه هه )030

 .(ةنيب نع يح نم ييحيو) ئرق امهبو ُكفلا رثكألاو ءتام دض : يح (0)

 ناك ويف «كفيو ءهّماكخِإ ْقِطُي ملو ؛ُهْنَع ّرَجَع وِرمأب : :الِعَف ْنِم ّيعو 00

 :[«اًِعَق نم ّيعو» :هلوق دصقي] ٍناعم ُةثالث اهيف «ٌنِيَعو ُءاَاَيَعو
 .ٍرسكلاب َلَعِف فعضم ْنِم اَهنْوَك
 ْنِم َبِعَت هنوك .(860 - ٠١ - ي + ٠١ - ع) اَهّرْمَر ٍفَّعضملا نم مَن ِهنؤَك

 .(١١"ص) ؛«ريغصلا قرحب حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح» نع القن (9)

15 



 اَلَعَف يِلَي :عِراَضُم ِنْيَعِل اًرْسَك موو اًموحا عملا َيِرَو ْعَمَتْقَْو - ١

 ينرتملا .كيعلا فيربستلا ديع نب طيحأ نب ولت .عيقلا ةمالعلا لاق
 : نيعلا حتفب لَعف 0 يف ةرثؤملا بلاوجلا اًدّدعم (ه١11)

 اًَحاَضَنا اذك ٌمضلا ٌحضتاو احال دق ٍةعبرأ نع ٌرسكلا

 اًناشعمدل ناك اسفالك اعاعشقتالا نابلاج نآاعشاو

 يتلا لاعفألا ةلقل كلذو ءرسكلل اًبلاج ٍءافلا ّيئاي اوُدْعَي مل

 :لاقف «لاعفألا هذه مهضعب مظن دقو . عراضملا 5 وهو ءاهيف درو

 نْيعلا راسكنا يِذ نِم هّلَّمهأ نيدلاُلامج ٌءايهؤاف ام

 ٍةَلِملا ربح مظنلا يف اهركذ ىلا بلاوجلا ٌسماخ وهف

 "نِيَم ٍنودب ٌةاشلاٍتَّرَعَي 'نيسلارسكب ٌرِسْيَيَّرَسَي
 1 ن2 تابَفأ يأ هاذكن م 5

 ةأيئنز لسن عقي غشوبت قييم يدي ”ةرولا عقلي
 عاَّرِن الب مكحلا اذ ريخلا يف يعاسملا يذ يعافّرلا ّدمحأ يف

 هلببع كاد يي خخ
 2< سص

 ان

 .حادقلا برض :ٌرِسِيَي َرَسَي )١(

 تتوب :ةاملا تبَوَعَي :(0)

 .رثكألا وهو ءاّيعابر يديأ هيفو ءةمعن ىدسأ هيلإ ىديو ءهدي ياليل :هادي ()
 .غولبلا دعب :نعيلا: ىلإ لصوت قتيلا دعيني بانمآأ : همي 440
 :رمثلاو عرزلا عني )0(

 .ملعك ءاجو ءهوبأ تام :لفطلا متي (5)

 لم



 اَلَّلَح ال ءَّنَم َّلَصَو ؛َّنَع َطَخَو وهب ٌفَحءَضْغءَّصْنَوءَيَزب :اًدْرَف - 8
 يف ةعومسملا ةجوألا اعظأن دمج دمحأ 3[ ديما خيشلا ني لاق

 [طيسبلا] : ''”ةًلح» عراضم

 ُةَرَع فالخ ٌرِيكاو امهينأ ٌمّضلاب ةَتَدُقُع لمتو هب لح ٌتِيَِبلا

 ْمْدَقو ىَضَم ْنّمَع اًيِوُر ْدَق ٍناَهْجو هب ُباَذَعلا ّلَح يفو ُنْيَد لجو

 و اهلنا طقس ةقلاهج زلت ُهتَمْلُظ حاّبضيلا ُةَوْذَج ُلُِت ْمَل ْنَم
 ىفوتملا «يكملا «يكلاملا نيسح نب يلع دمحم خيشلا ركذو

 [ليوطلا] ا "لح» عراضم طبض يف نيتيب (ها1751)

 هلقانت كر نوفا لوزتلا ىننجي  ىلأ اه مشو جيش لع عوام

 اَلَّصَحَت ماَرَحْلا ّدِض يف ُسْكَعْلا اَذَك ْدزَت الو ْمُمضاق َكَمْلا ىَنْعَمِب اَج ْنِإو

 عراضم 2 ةفلتخملا هجوألا «يطويسلا ةمالعلا خيشلا مظن دقو
 كيبل :؟”لاقق كاعاسملا اقيم هكعف

 اَرْيِرْحَت ٍلاَعْفألا يِف َقْرَفْلا ٍرَّرَحَو اَظِقي ْنُك ِباَدآلا َبُتُك اَئِراَق اَي

 اَروُهْشَم َءاَج ٍقْرَفِب ِنْيَع ُثيِلْنَت ِهِعِراَضُم يِف يِتأَي ُفَعاَضُمْلا رع

 نقب هلا ا يحن عيا ُثْبعَص يأ ةاشلا اننلخ هن اعز

 اًروُصْفَم َسْيَل لف اًضُم ْمُمْضاَو 110011 هلا هدنعَو

 هحرش ىف نيدم ىبأ نب دمحم خيشلا ققحملا ثدحملا ةمالعلا اهبسن دقو )١(
 .«ليوأتلا - 6 :قدرق هللا دبع دمحم خيشلل دودمملاو روصقملل

 ةعبطط ؛(١8/1) "عم وجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح» ىلع هتاقيلعت يف امهركذ (؟)

 .ركفلا راد

 «ةينوقيبلا ىلع يناقرزلا دمحم حرش ىلع يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح» (*)

 ..تنؤريب - ركفلا راد. ةعابط +("رص)

 ١5



 اذه تبلغ دق ىتغنب ادْيْز َكْرَرَع

 الو» ِتوُنَقْلا ٍرْثَذ يِف َتْنُك اَذِإ لُقَو
 اوُحَرَش ْنَأ عْرَشلا موُلُع لهأل ْرْكْشاَو

 اَذ عَو ُهّبَح :رْسكِب يَدَعَنلا وُذَ تا

 - 21 5 َ 4 2 هر ص © د

 اروتايم ءاج اذ الكف هكيعفا

 2 2 2 همم - ه - - 0 >-

 اًروسكَم تيداع نم َتَر اي ا(زعي

 اةيكذت دين نةنآز, تروشلا قل
 2 م“ للا ع

 اللع هلع ٌَدَشَو ره :نيهجو

 ءهبح الإ رسكلاب هنم ذشي مل يدعتملا فعضملا نأ كلام نبا ركذ

 نأ ىلع ءانب هزي هدلاو ربو ل ريما رف :امه نيلعف مهضعب قحلأو

 :لاقف كلذ يف فالخلا مهضعب مظنو «نيعلا حتفب ةغل اهيف (رب)

 حاصفِإلاب َرْهملا ٌتْرَرَف يِيآ

 ْهَرَهْمَجْلا يف اًذَكو ِناَسَللا يِفو

 ءاَج كك ضوُماَقْلا يف لاو

 ءاَكَذ ْنَع ره ْذَق نكي ْنِإَو
 هرب يِدِإاَو ُتْرِرَبْدَفَو
 ْناَسْللاو سوُماَقلا يف سكَعْلاِب

 حاَصْفإلاِب حيِصّفلا يِف ُنألاَو

 ةقومقأ كت شجوء اقتل لو با

 حاَحّصلاو ٍبيِذُهَتلا يِف ٌمَّضلاب
 4 2 88 اك كلام ُهنكَل

 ٍِءاَبِهلاب طَبْضُي نأ رْيَغ نم
 1 دش م 2 جد | ث م 3

 عج ا ع 28ج - 2 م

 هربا ةهبتررب ىتاويفف

 نالوبش قاذنماس ناو

 حاّبّصملاو حاًحّصلا يِفَو اذرْف

 الخد أ : لغ نفح قش ءاَدَع أ 5

 نيب قرفلا ائّيبم (ه1704١) ىفوتملا يلاديلا ُدَمََجا نب دمحأ لاق
 : حيرلا كو هموت نم ّتَهو :فيسلا ته عراضم

 لأ مقنلا ينو موكا يتب يعلو ن4 8 غ مدس 0 همه دق 0 يع 4 ا 6

 الأ 3 نييذلا دس نايا

 ء6م ا ةووع هم
 نيّهجولاب ل «فناو ءاعمل

١ ١/ 

 نِيَرْمألا يِف ُلاَمَجْل للا كتناجشو



 المك اًضِرْعُم :ُهْنَع َّنَح ءانّمُأ ْتَم آَوَمَعُمْوَبلا َكَعَو كَن«َّنَبَو - 8
 ىفوتملا ؛«يبوقعيلا يوسوملا ْدّيَّمْحا نب يحلا دبع خيشلا لاق

 : اهعراضمو كف يضام يف هجوألا اًنيبم «(م14105)

 ار يف سيقت ريك شبت قو يئآلاو هيتنلاب اسهيببام
 اًلِمَع ْنَم َدَجءْثّوَنَو ءْتَدَحُدْلَّصلا زر ْرَحَوَنأ :َدَص :يَهْجَو ْوءاَذَك تست -

 ةذاشلا لاعفألا ضعب اًفيضم «ىفطصملا نب ملاس دمشلا لاق

 : "”مزاللا فعضملا نم يهو «مضلاب

 يرازحلا هاير "دج لوو يقواكؤتلا ظلف :33 ذع ديف
 نباتا 0 رب نِه ىَهْنلا يِلوأ نع ةَقاّنلا تفك

 زدت غل نين ةقاثلا ترجو ذهنججا :اًضيآأ لمعلا ىف دقو
- 
 اَلِخَب ْيأ : حش ذَّشَو ءْتَحَف «َّنَعُّن  اًضِح بش مج ْتّردَو ءْترَطَو ْتَّرَت - 7 2-2

 .يدعتملا هس ءمزاللا بش يعراضم نيب قرفلا مهضعب مظن

 :لاقف

 8+, 5 ني 8 8 يل 6 ا 0-2 6-2 ا

 ه1 . 2. ياا نام < 1 ه < < 2 2 ضب 2 3
 طلغ الب اد ٍلافطالا ةفَحن يف طقف مضلابف ةهران ابسو

 حرش ىلع هتيشاح» يف «يعافرلا دمحأ خيشلا يوامربلا نع اهلقن لاعفألا هذه )١(
 .(756ص) ««ريغصلا قرحب

 .«مومضملا َّلُعف نم نوكت نأ لمتحي» :لاق ءاّدج راص :يأ (؟)
 .يعافرلا دمحأ ةيشاح يف فنك تسيل (0)
 ةعوبطملا ةيشاحلا يف يذلاو يللا راض (ترخ) :ررطلا يف يذلا (5)

 نبال «صصخملا» نم حيحصتلاو «فيحصت امهو «ةلمهملا ءاحلاب (ترح)

 ةهديس ٠

١16 



 [طيسبلا] :لاقف لزه ىف ةعومسملا هجوألا مهضعب مظنَو

 ابنك وأ جاحلاب يِنُمَك ُهَُلْعِفَف ْتَلِزُه دق ٍِفاَرظَّتلا نم ٌصولقلا اذإ

 اَبِعَت وأ ٍبْرَّصلِ ُهَّلْعِف ُنِفاَوُم اذُق َتْيَرَدزا هب ْنَمِب َتْلْزَه نإو

 :الِعَج ْنِإ ُتلَعَف ْنِم ٌعِراَضُملاَو هز اَهَن َّرَح .ئشلا ّسَن ءٌراَدلا ٍتطَشَو - ©

 :لاقف «ىنعملل اعبت (طش) عراضمل ةفلتخملا هجوألا مهصضعي مظن

 اًرازم ْتَدَْعَبْدَق َمُهَُرادو اَراَج يأ ٍهَئاضَق يف َطَشَو

 ظِبُص رْسكلاو يناثلا يِنآ ٌمّضلاب ْظَلَع ٍلْوَقلا يفو ءطَرْفأ مْؤَّسلا يِف

 نيدلا دمعت كاَذ َلاَق مك 5 6 يبي ري ج#الاو ٍلّوالا تآو

 هيف ام ىفخي الو «ىنعملا ىف ةداضتم ىهو «نزولا ىف لاعفألاو رداصملاو

 :ةفارط نم

 َلاَحُمْلا َنِم اًذو ٍناَلِْم ٍناَدِص لالَحق ٌماَرَحَو ءلجكق ّمْرِح

 رشق آيِفاو اًيسهامخت رقو رم لثم بدع «ربلاق بَجلاَو
 ىف ةضاقيللاوب نيك خضت ةسقتل#ت ذي ناكقنقتف

 :اَلْذُب ْدَق ْمُكُحْلا اَذَمَو ءنْيَع َموُمْضَم هوب اجي ءاَماَل ْو ُواَوْلا هَل اًنْيَع - 9

 عراضملا هجوأ اًمظان ُهْنَدُك نيز نب نسحلا حشوملا خيشلا لاق
 : (تام) ىف ةفلتخملا

 . - و 5 ع 2 7 ه مه 5 وه ورث ل و < © ضس

 ثييستو توشنو تانهي دانك َتيِبَمْلا هنِم هتجورز تَعنَم نم

 ىلق ٌّرْحَن ِنْبَعْلا ِراَمْكْلا موُرُل يِعاَد ُهَل َسْئَلَو هِرِخاَمُم ّذَبِل اَمِل - ©”
 اًميدق ءاملعلا متها دقو «ةيئاي ةيواو يهو (الق) وه كلام نبا لاثم

 ريثأتل ءاهيئاي وأ «ماللا يواو لعفلا ناك اذإ ام اهب فرعي ةدعاق عضوب

 .«فلألاب بتكي هنإف ماللا َيِواَو لعفلا ناك اذإ هنأل ؛ءالمإلا يف كلذ

 .ءايلاب بتكي هنإف ماللا يئاي ناك اذإو

 لمح



 :لثم كرحتملا عفرلا ريمض ىلإ لعفلا دنسي نأ ؛كلذ طباضو

 هذه ركذ دقو ,نوعدو ءانوعدو .,توعدو «نيمرو ءانيمرو «تيمر

 :''!لاقف يبطاشلا هوريف نب مساقلا مامإلا ةمالعلا ةدعاقلا

 اَلَهْنَم َتفَداَص َلْغِفلا َكْيَلِإ َتْدَدَر ْنِإَو اَهُفِشْكَن ٍءامْسألا ُةَيْيْنَتَو

 بحاص يريرحلا يلع نب مساقلا يبأ مامإلل نْيَئيب ماشه نبا دروأَو

 :امهو ةدعاقلا هذه ناحضوي ناتيبلا ناذهو ««تاماقملا»

 ْفِقَت اَلَو باَطِخلا َءاَث هب ْقِحْلأَق ُهُؤاَجِه َكْنَع ّمُع اّمْوَي ُلْعِفْلا اّذِإ

 2كلألاب ْبِنَكَي ره آلا ءابب ةنقتمم اَمْوي هجلام اَئَكذإف
 يشرقلا ثيش نب يلع نب ميحرلا دبع يضاقلا خيشلا مظن دقو

 ؛ةيئايلاو ةيواولا لاعفألاب ةقلعتملا ءالمإلا ماكحأ .(ه570) ىفوتملا

 «ةدئافلل الامكإ اهلك اهدرون «ةديصق يف ةيئايلاو ةيواولا ءامسألا كلذكو

 [لماكلا] :لاق

 ُبَتُْي اَمْيِف ٍلْمِفْلِل يِتّلا ٍفلأ أَو ِءاَيلا َنْيَب َقْرَْلا َتدَرَأ اَدَِ
 ا 202 2 ت2 2 6135 اه 2 00 دع ده 0#

 َتَمْذَملا َكْلَتَف ٌءاَي ابق نم نكت نإف «باطخلا َءاث اهب قحلا

 لايف ٌواَو اَهِلْبَق ْنِم ثتأ اْذِإَو

 تسحب ذإ هيفل كِعوأ فييقت ةذققم ةنرشلا هب اش ةاننكو
 تيزقلا ةييلللا انآ ةّييَرْعَأ ْمُكَووِب توت تلك ا 5 3 2

 برت اَواوواَولاَوةَقِبَكُ اهتم هي باها لَفِي عج
 بضغِيف ناَيرْغَي اناكَو اَمُهَل  ىيقْنيُم َناَوِعْدَي اثات ٌلرُقَكَف ع2 ميم ة عكا وم عددا 35 221 ا ىف سا ع

 راد ء.(ه١٠51١) ةيناثلا ةعبطلا .(751ص) «ىناهتلا هجوو ينامألا زرح» )١(

 .ةرونملا ةنيدملاب تاعوبطملا

 - ةيرصعلا ةبتكملا ؛م19854 )١(. ط ,(7”١7ص) «ىدصلا لبو ىدنلا رطق» (؟)

 .نانبل

 ١7٠



 هئكف كاذك ادمشا تربك اذ

 ُهظطَحَف ٍهيِف َءاَيْلا َتْيَأَر اًذِإَف

 امك ٍفِلَأ ىَلِإ اًضَعَو افق ٍْبْسْناَف
 اقنقبو فثوؤتلا نع اذن نو

 اَملْنِم ٍءايب ىّوه ُلاَثِم ىَّدُهَو

 ٌدِئاَز َوُهاَم لُك َكِساَيِق ىَّلَعَو
 اًرخآ مسا يِف ٍناَءاَي ْتَتأ اَذِإَو

 نقب ابعد اهنثنا ةلاليف

 25-25 و هّ

 برق 08 نه ةنييؤلاك

 ثقف راوي يشأ ابلاب
 يتلا اكل تاوستلا هن اولا

 ٌبَرصُي يِذَهِب ْنَمِل َتْمَصَع اولاق

 261 تبي كولق ذايتقلا اني اىلاك

 برق وه ينل ييرااعلا ٌقْوَق

 (01١) وِ 7 ساه - . ه ع 0

 اوبرغأ ىّيحي ِءاَي يف مهنكل

 ترهتشاو ةيئايلاو ةيواولا لاعفألا عمجب ءاملعلا ضعب ماق دقو

 , لمحمل ةبوسنم رداصم ةدع يف تدرو «كلذل ةعماج ةديصق
 .2"”كلام نب

 يكرت 2 ١. ةنين اه ادعو «كلام نبال تسيل ة ةديصقلا نأ حضتا دقو

 لصوت يتلا جئاتنلا دمتعن نحنو ؛'”ةيفاكلا ةلدألا هيلع دروأو «يبيتعلا

 : نيمسف ىلإ مسقنت ة ةديصقلاف .كلذ يف اهيلإ

 «يبلحلا ليعامسإ نب فسوي نساحملا يبأل :لوألا مسقلا

 رشع ةسمخ غلبي مسقلا اذهو ؛(ه1770) ىفوتملا ءاوشلا نيدلا باهش

 نيتلكلا ةاهم ىده» هاّمس باتكب ساحنلا نب نيدلا ءاهب هحرشو ءاَئيِب

 .؟*”يبيتعلا روتكدلا ذاتسألا هققح «نيتلحلا تاذ الجو

 (1١) ط .«ةباصإلا مناغمو ةباتكلا ملاعم» )١(. ةيملعلا بتكلا راد ,(م19484) 5

 .توريب

  ةيملعلا بتكلا راد ء.(ه418١) )١(. ط :(779/1) يطويسلل «رهزملا» (؟)
 .توريب

 ء(ها170١) ,(؟5) ط «(١١صض) ««نيتلحلا تاذو نيتلكلا ةاهم» قيفحت ةعدقن 09)

 5 رداص راد

 .رهاض راد. ء145- ةنس 083 ىلع انعلطا 0



 يبلحلا ساحنلا نب دمحم نيدلا ءاهب مامإلا خيشلل :يناثلا مسقلا

 فلؤملا اهحرش ءاَتيب نيثالثو ةعبرأ غلبي مسقلا اذهو «(ه548) ىفوتملا

 ذاتسألا اًضيأ هققح «نيتلحلا تاذو نيتلكلا ةاهم» هاّمس باتكب «هسفن

 .يييتعلا رت روتكذلا

 عومجم يف درو امع نيضرعم طقف نيمسقلا نيذه درون نآلاو

 اًحسن دجن ملو ءءاطخألاو فيحصتلا ريثك هنأل ؛تادايزلا نم نوتملا

 قيلعتو «ساحنلا خيشلا حرش نم نيذخآ .«حيحصتلاو ةلباقملل ىرخأ

 [لماك] :دوصقملا لعفلا ىنعم حضوي ام يبيتعلا يكرت .د .أ

 لوو ةينك ذه اهنا ةققكو هتْيَرَعَو ُهُنْوَرَع َتْبَسَن ْنِإ ْلُق -

 "ةَتِيَنَقو هنْوَنَق ُلوُقَياًنيش كيو
 هةِيَنَحَك هُئجَوَع ةتؤئَحو ُهتْيَحَلك اًرِشاَك يِدوُع ُتْوَحَلَو - "

 602+ ميو 0 ع ا يع ع ا عاام 1
 هتيثر لثم تام الخ تّوُئَرَو ةنيلُك لثه راثلاب هت آقَو.-

 5 هك 72 2: سا 2 وي دف و ّّ 08 مة اوم

 هبات ةقفنس# و لي زد هل تف تيلأ لكم كوت آو.

 .رداص راد ؛(ه575١) ةنس )١(. ط ىلع انعلطا )١(

 هودكأ .ةقينلكو اًنالف ةناتكو هتيم :هيزعأو هوزعأ « هيبأ ىلإ ,ةتيزع .ةتوزع )0

 .ةّونكو ةَينُِك هل ٌتلعج اذإ :هينكأو

 يف الغ :ىوَُّطو اًناوُقطو اًنايغّطو اّيْمَط ىّنطأو .يغطأو ءوغطأ ,تيغطو توغط ()

 يش لك يف دحلا زواجو هرفكلا

 .هتبسك وأ هتذختا :ءيشلاو «ةيئقو ٌةَوْنُف تينقو تونقو
 .هّمتش :لجرلاو ءاهترشق :اهاحلأو ءاهيحلأو ءاهوحلأ ءاهتيحلو اصعلا توحل (:)

 .هتفطع :اًونحو اًينح .هتينحو دوعلا تونحو

 لجرلا تولقو ؛ٌيلقمو ولقم وهف ؛هتخبط :اًيْلَقو اّوُلَق هتيلقو ءيشلا تولق ()

 .هتوم دعب ِهُنْحَدَم ةَياَّنِرو ةيئِرَمو ةاَتْرَمو ءايْثَرو .ءاثر «هتوثرو تيملا تيثرو

 .ناطلسلا دنع هب ٌُتيشو :ةواثإو ةياثإو ءاوُنآَو انآ ءهبو هيلع توثأو تيثأ (7)
١" 



 '"هئيْلَح ُلِْم يَلُحْلاِب ُهُتْوَّلَحَو ييِئَدَحُم َوْحَن ُتِنَفَص ّلْثِم ُتْوَئَصَو - ١
 م اًحباَط امْحَل ل ُتْوَهَطَو اًَهْتْيَحَسُك اًدِقوُم يِراَن ُتْوَحَّسو -

/ 
 (#”)8 ع هب 20 56 - نهم ع اس ا 1 وا م 2 عر ع

 هثيزحو و ةئرؤتسل ةنورزجلو هيكل بع مات تاوطيم

 92 سرطلا طخ ُتْوَحَمَو ٍرِئاَطِل ُهْلُق ُتْيَق هر لكم ٌتوَقَّرَو - 4

امهب لم بلا ينحت وُدخَأ
 تاس للم عنا ذلك ةوعسا اعَم 

0 

ك الفلا الط ٌُتْولَط اذكَو
 اظع اظج خف كؤقلو هتيلط

١ 

١ 

 قرف

03070 

 (ا0/)و موت عل ه 6 هع ووتأ 4 هالوم و 8 2662م
 10 ُةثَوأَه ةاقشلا كو مكِلؤف يف متيذهك منوذهو

 اهتسنك :اهتيأشو رئبلا توأشو «مهتقبس :اًيأشو اًوأش مهتيأشو موقلا توأشو
 .اهتيقنأو

 .هيلإ تلم :ىّعَّصو ءاّيْفَصو اوُفّص ,ُتيِفَصو ءتيَفصو توّفص
 .اهل هتسبلأو ءاّيِلُح اهل تلعج :اًيْلَح اهتولحو «ةأرملا ُتْيَلَحو
 .دقوتتل دامرلا اهنع تفشك :اًوْحَس اهاخسأو اهوخسأ ءاهتيخسو ٌّرانلا توخس

 هتجضنأ :هاهطأو هوهطأ ةياهطو اًوُهْطَو اًيْهَطَو اًوُْهَط هتيهطو محللا توهطو
 .ّيشلا وأ خبطلاب

 ءهتعمج :يأ ؛ءاملا يف لاقي كلذكو «ةّراّبجو َةَياَبِج هتيبجو :جارخلا توبج

 سو نلمس

 .هورخأو هيزخأ هُئْضَّرحَحو هتْرَدَق اذإ ءهتيزحو َءْيشلا توزحو

 .ّتحص :اّيِقُرو اّوُقُز ءيقزتو ٌوقزت «تيقزو كيد اي ٌتوقز :لاقي
 كلذكو ءهرثأ تبهذأ :هاًحمأو .هيجمأو :ُةوُحْمَأ .هتيحمو يحول توحمو

 .اًيَحْمَو اًوُحَم «باتكلا

 . اًيْكَحَو اًوْنَح :هتببصو .«هتيقلأ : ههجو يف هتيثحو كارلا توثح

 ضرألا هجو نع ُهُتفْرَح :هوُحسأو هيجسأو هاحسأ هئيحسو َنيطلا ٌثوحسو
 .ساطرقلا ِكلذكو ءةاحسملاب

 .هّطبر : ُهُتْيَلَطَو يبظلا تْوَلَط

 . هخم م وهو يق تيوب :ايقلَو 3 « هتيقنو 3 ثوقنو
 يل

1١ 



 هَميَسَحَو ىَنَف اَي ِيِلْذِع ُتْوَّشَحَو يل َداَز يِمْنَيَو وُمْنَي ىَمَن يِلاَم - 3١ 220 1-ك سا 2 0 و هر 1 5
 س2 ع6

 52000000 رابجخالا ىفو اَمُهلقف تلج تِنَنأ َلْئِم»ُتْوَنأَو 4

 "هُتْيَشَو ٍةَليِضَف ِهْربِل بَجْعاَف ُهُئظَعَسَك ُهُئْيْحَلَو ُهُئْوَحَلَو ٠١
 المكم «ساحنلا نب ميهاربإ نب دمحم :نيدلا ءاهب مامإلا لاقو

 0 نيذلاا باين ملك ام
 ضْيرتلا سنع كؤشأو١ نْقَنَي اقلط ثبت نكي كوسأو - ١ 12 م.م م 0-5 هو <و عوض 2و

 1 #2 ه0 2 7 8 هع ًَء

 "أو ةتلشخ لشمس كْوَدأَو ةزوشغ بتقليل يقأو َوَدَأ
 250 عم 1 ه3 ََء

 يي تاق رف ىلا لأب كف ْنُكَي ْنِإَو تْيَأَي ْرَحْفَت ْنِإ ٌتْوَأَبَو “ 
 تدع

 ا 00 يرو نيت الاو ةلرعأا تقلا تف

 لأب :رمألا يف ٌلجرلاو ءاَمُهُتْعَّسَو :اَيأَمَو اَّوأَم ءامهتيأمو ءولدلاو ءاقسلا توأمو -

 . قمعتو هيف

 :هتوشحو هتيشحو .رثكو داز 1 اَوُمَنَو ايمن ءومنيو يمني لاملاو ءيشلا امن )١(

 .هنطب رهاظ :يأ ؛هاشح تبصأ

 هنلج :ةَونأَو ُةينأو اًينَأَو اَونَأ هتيتأو هتونأ (1)
 :ةينميو ةونمك 1هانم <لاقي ءاّمتمو الم «هتربتخا :هتينمو لجرلا ُتّونمو

 .هالتبا

 .ءاودلا هتطعسأ : هتيخلو يبصلا توخل (7)

 موقلا نيب توسأو ءامهتجلاع :اّيْسَأَو اًوُسَأ هتيسأو ءضيرملاو حرجلا توسأ (4)
 :تعلسأ ةةيشأو

 ّنَكْمأ :ءاقسلا قو رفع ؟ايذاو ءاوخأ نبللا اًدأو هُتلَبَخ :تيدأو هل تودأ (5)

 ءحصفألا وهو «ىأَبأ عراضملا يفو «ترختفا :اًيأبو اًوأب .تيأبو توأب )١(

 .هنم ىَهْبَأ ترص :هتيهبو هتوهبو .اهتاوخأو احم لثم ىأبو وأب

 .ةهقلا َذَكَو :هنيلتجو فيسلا تولج 0)

 .ٌرظْعَمَو ٌىِطْعَم وهف «هتيطغ :اًيَطَغَو اًوُطَغ ,هتيطغو هتوطغو

 ل



 "0هتيَكَح ْلْثِم ِءْرَمْلا َلْعِف ٌتْوَكَحَو اَهْثْيَأَج َكاَذَك اَنَتَمْرُب ُتْوَأَجَو  ه
 ؟9قياَدَو ُةفلقخشك هل ثؤآذو يبلطقت َددِع تيت لْثِه ُتَوْنََو ب 5

- 
 ةهاوومم ةه؟ ة6ءا ماع 2 0-2 2 ا ا و مه م

 0 ةثئدجو ةتولحخو هب افطل ةّيافحو ةوافحو  ا/

 3 ف هه ساما ضا ىلا رعاه 2 كح نور ع 7 ب يوم هم” يعم

 0 ةَبيصمب هتْوَهَدَو اعرسم م َكّدْنِج ُتْيَدَخ َلْنِم ُتْوَدَحَو - 4

 و ل لثب تاخو و َباَحَّسلا َضَرَتْعا اّذِإ اَفَحَو 4

(0010 

00 

00 

00 

(0) 

0200 

 2 توك ىف ىكشم ك5 كك ابيك ذك ثبتت لكم ظْؤَتَفَو -

 ؟1ةكيردو اًبضنلا حوشلاب ٌتْوَرْدَو ارذ عهبان بان لكأف اَذِإَو -

 توأجو ءاهؤاعو يهو ةوائج اهل تلعج : تاهو ا اهتيأجو ةمربلا توأج

 .هحلمأو ةقفخ ةاناعو اًواج هتياجو بوقلا
 .هلعف لثم ٌتلعف :هثوكحو َناسنالا تيكحو

 .هتفطع : اّيْنَحَو اَوْنَح «هتينحو دوعلا تونحو .ءتفطع :يأ :تينحو هيلع تونح
 :هلوقو 6 ا :لاقي .؛هتلتخ :اًوأدو ءاّيأَد هل ٌتْوأَدَو . ءيشلا تيأدو

 .نزولل ءاهلا ناكسإب وه هُهَل»

 .هماركإ يف غلاب :ٍلجرلاب اًمَحو «هنع لاؤسلا رثكأو هب فطل :ةياَفِح هب ىَفَح

 .ةياَفحو ٌةَواَفَح

 .اًودعو هك تيلعيو :ترطعي ناللا كارقلا اذه «ةاطغأ اود هادو
 .هوطخ طسبو عرسأ :اًيَدَخَو اًوُدَخ ادخ

 وهف وهديو ىَمْذَي ىَهَد دقو .ةيهادب هتبصأ :اًيهَدَو اًوهَد ,هتيهدو لجرلا توهدو

 .ةغلابم ةيهاد :لاقيو «لقاع :يأ ؛هاد

 اَمَحَو ءيضرك َيِفَحو .ءباحسلا بناج يف ضرتعا :اًيِفْحَو اًوُفَخ قربلا افخ

 ءرهظ :اَوْفَح ءيشلا افخو ءهرهظأ :اًيْلَح ءيشلا ىَنَحُو ءاًفيعض َقَرَب :وفُحَي
 2 ايلتس :اهاقنبو موطني كتقكوا نقش ترالا اصر
 . تبرك :تيندو توند

 .تيكشو. توكشو
 اًورذ هيرذتو هورذت بارتلا حايرلا ترذو .طقسو .«لكآت :اورذ ريعبلا ُبان ارذ

 .هتفسو هب تمر اًيرذو

 لدم



1١ 

 اندر

١ 

1١6 

١75 

17 

18 

14 

 و6 2

 يون لطم هلق اعيش تورذُو 1 ُحاَيُرلا ِتَرَذ اَذِإ اَذَكَو
 م 05 95 م2 كا

 هتيحشو َو ُهَتْوَحَش ّىِف ٌتُْحَّتفَو ةناع عرش عم ايكو اواذ

 "قِيقََو ُهنْوَقَب تْرَظَقَلا اَذِإَو اَهتقَماحج :اَهُدْيطَرَو اهيولعُيَو

 ا ع كج اكارخ كتبو كدا ميلف للم ثا 5

 9 ل بولا ىلع كنور ُدلْدَدَم تِناَس لف يبْوُن ٌتْوَأَسَو -
 8327 م. عع 000 2 م 4 هم ميلود هه هر

 ةقييقو و هل و اثناححمو الر يبست ودمت كنت 13و -

 ني يق لقمع لوقأملا ع 3 اًنِسْمَّسِل ٌروربْلا يح كلاَو و6 كلاَو -

 (ا/)ؤ» مد 31
 هئيور تْوَضَم امهب اذك ٌسَش

 امرا فاتن كيلو ةطم اي نرحب -

(010) 

(00 

0 

(00) 

(3 

 )غ1,7و

 . هحتف اًوحشو اًيحش ةاحّشيو هوخشي ةاحشو ءهتدرط :اًواذو اًيأذ هلْذأ ةتبأذو هتوأذ

 ءاّيَقَب ءيشلا ُتْيِقِبَو «ةزمهلاب اهتأطر كلذكو ءاهتعماج :اًهتيطرو ةأرملا َتوطر

 ه:رطتسا ا: ةيوقإ
 ٌتيِبَر :اًضيأ اهيفو «مهيف تأشن : :اَيبُر مهيف َتِيَبَرو ءاَوْبَر نالف ينب يف توبر

 تنذلا اعبو هٌتِيَتَجَو ُتْمَرَتْعا: ؛يَفْبأ ثيِقَيَو ءاَوْمَي وعبأ تنوعت. -ةابلا رسكب
 .:هيستكاو ةئرتا ؛1وقي هوسبو فاق
 توثلا تيأسو «قشتاق هتدّدمو تفقس :اًيأسو اًوأس هتيأسو «توثلا ينع ُتوأس

 ءءارلا حتفب ىَرَسو اقشنا ىتح امهتددم :اًوأس امهتوأسو ءاّيأس هآسأ دلجلاو

 هورْسُي ٌبوثلا ارسو ءايخس راض :ةواّرسو اًوُْوُس :ٌوّرسو ءاهرسكاب يِرَسو
 اهلا هيرسيو

 اهيلَع نفس اذإ :ىنْسَت اهريغو ةبادلا تدسو «ىفرألا تس :وئست ةبادلا تنس

 هل عيسي ال «رداتفا ةعيهرو ترعب املا .همفف :ةيركو بابلا كيتسو, هفاملا
 .دهاش

 :لاقي .اهرح ةباصار سوفلل درب |: : ىَحضَي َيِحْضَو ؛ىَحْضَيو وُحضي ىَحَض

 هتمعطأ :اًيْشَعَو اًوُْشَع هتيشعو هتوشعو اًيْحَضو اًوْحَض ٌتيِحَضو ُتوْحَض
 .َءاّشَعلا

 .هتحفل وأ «هتقرحأ وأ « هتريغ : اًيبضو اًوَْض «هيبضتو هوبضت ءيشلا رانلا تبض

 رمألا يفو ءًموقلا تزواجو ترس :اًيضُمَو اًوُضَم توضمو ءرمألا ىلع تيضمو
 . تذمن

 دلل



0 

 ارم

73 

77 

1 

١ 

 1هُئْيَبَطَو اَنِّيِبَص ُتْوَّبَط اَذَكَو ُهُئِيَبطَو ِهِيَأَر ْنَع ُهُنْوَبطَو - و
 يا فقدك وقفت 182 اقيبتت عاألا رخاظأ ةلَلاَو

 ةماعلا دا 1 كرو ولع دن ؛يّنلا يبت وَ
 (غ)ءادوعوع 34و - .َء 00

 هتينعو

 (ةه)عء و 8 0 .٠ أ . و 2 1 ا 0 2 72 2 6 .6 7> 7 .٠

 ُهنْيْلَفَو ةلشف رم دك و راهم يف ثق يضعوا

 2000 لم 38 ُّى 9 خه تي و 1 ا . 2 هش ]ا و 2 0-20 ل دوو 26

 ُهُتْيَفَتو ُهَءاَرَو ُتْيِج ُتْوَقَتَو َةَيْفْغَو هلك تن ام اَذِإ والا 20079 2 6 <
 (63] هم -9 2011 يب ه - «ه.2 ع هءع يي 0010 دم

 ير لثم وهلا ٌتْوَرَك اًمهب لق َتْيَرَك ٍدْيِدّشلا ِوْدَعِلِلَو ىَسْعَو - ٠"

(1) 

 ةفإ

 رف

(00 

(0) 

030 

(10) 

000 

 :هتيبطو هيأر نع لجرلا توبطو «هتلمتسا :اًيِبَطَو اًّوُْبَط ءيشلاو يبصلا توبط

 .ينيبطيو ينوبطي ٌءيشلا ينابطو «هتوعدو هتفرص
 د :هتيحطو ءيشلا توحطو ءاهطسب :اًيْحَطو اًوُحَط ّضرألا هللا ىحط

 .بهذ :اًوْحَط ىَحطَي كبلق كب احطو

 ٌتوأفو .تولعو تعفترا :اًيِمُّط يمِطت َتْيمط َتْيِمطو ءاّوُمُّط ومطت ءام اي تومط

 . فيسلاب هتقلفو هتققش : اًيأَفو اًوُأَ هتيأفو ءهسأر

 باتكلا تونعو ءاهتبن رهظو تتبنأ :اًيْنَع ينْتَو ءاّوُنُعو اَّوْنَع ونعت ضرألا تنع
 .هتحفص يف هبش عم هناينعو هناونع تبتك : اًيْنَع هّنيَدَعَو اَوْنَع

 ةولفز ومس قو نع هاجر كرما "اشو خه ءاهيس الازملا تع
 :هتيلفو هسأر تولفو «هماوه تجرختسا :اًيلَثو اَوْلَق «هيلفأ هتيلفو .هولفأ هّسأر
 .مهتللخت مهتيلفو موقلا تولفو .هتبرضو هتققش

 هيظعي هاظع :لاقيو .هتيطغ :اًيمغ هيمغأ هتيمغو ءاّومغ هومغأ تيبلا تومغ
 .اًمس هاقسف هلاتغا :اًوظع هوظعي هاظعو «ةبيغلاب هعطق : اًيظع

 يذق ةئيقنو اوف ةتوفثو .ةفيفخ مون مانو سعن :ةوفَ افغو ٌةَيْذَع لجرلا ىفغ
 .هءارو يشمت ٌتئج

 رهتلا تورك :قيفُو رسفي اسغو :ىلأت ناك ىَسْقَي ملطأ :ليقلا نسق
 .اًديدش اًودع تودع :اًيرك تيركو توركو غهترفح :هتيركو

١” 17/ 



 اًربَسَتُما ةدلرع اًبسلو اًوضل - 4

 هتيم كاَذك ائتئان كَوَسعَو _ 4
 ير غ* ةءم ه7 قة 5 ءَ

 هتولج تيقم ٌثْيقَت لف صدط ُتوَقْمو +

 نع ثذفي نيج أَ فبثاَن ١

 ْمِهِثيِدَح َرْشَن ُتِيَنَن َلْثِم ُتْوَعَنَو - ١"
 اَنَكَمَو مالكلل يْعَنو ٌوُعَن - “6

 اهعُْمَذ يِمْهَيو وُمُهَي ٌثَمَه يِنْيَع - "4

 ْذَي اَممِحاَرْيْذِإ ءِنْيَع ِرْسَك يِضمْفُم ذِإ - 0

 1١ 2 1 2 م
 نيا 9 ةةقدقحت ةلكذ و

 يق شقت تاقاشك 48

 كلي مَ .3

 هنيرعو ةثؤؤزحن كيلظ نإ

 ديا عم -

 هْثيَرَب ُتْوَرَب ْذَق يِدوُعَو ْيِنَطَو

 01 ود اييّصلا اذَنكَو
 فق هل 3 ١ ه

 ام ٍرْداَف ٌىيُعَمَو َوْعَم

 عع ةوع رثم زف أتلا ةلووعو

 اَلَدَّساَم ّلُك يِوْطَي : ّمّضلا ىلإ وُع ْءدَي
 يتلا لاعفألا اًيظان هنادي هرقل دبع نب ملاس 1 خيشلا لاق

 فعضملا) مضلا بلاج ىلع (ءافلا يواو) رسكلا بلاج اهيف بلغ

 : (يدعتملا

 ُهاَضْلَي هاصلو «هباع يِصليو وصلي اًنالف اصلو «ةبيرلل لام :وصلي ٌنالف اصل )١(

 .ةردان

 هوحنأ ءىشلا توحنو .هتيقنف اهئايح يف كدي ٌتلخدأ :ٌتيسمو ةقانلا ةومسم )0

 .ةتدصق :اًمحَن ُهاَحنأ هتيحنو ءاوحن

 نم ةيتآ :تسطلاو .«فيسلا كلذكو «هتولج : امهم هئيقمو اَوَقَم ٌتسطلا ٌتوقم 2

 .هقورعم ٌبلطت ُهَتيتأ :اًيْرَع هتيرعو ءاّوْرَع هتورعو .رفصلا

 . هتحن ةفيرلا اًيِرَب هتيربو «هوربأ اور ملقلاو دوعلا توربو . ٌتدعب :تيآنو ٌتوأن 200

 ّيبصلا توذغو .اًحيبق وأ اًنسح هرمأ نع ٌتربخأ :هتيثنو ٌتيدحلا ٌتْوَكَن (5)

 .ءاذغلاب هتسر : هتيذغو

 :ةيذك تيقن يا و ءةَوْغَ ٌتْوَعْنَو 0(
 رم نود

 .ٌتْحص : ٌتْيَعَمَو

 ٌتْوَعَم كلذكو .توصب تمق وأ «ةملكب تملكت

 سمع” س ع6

 . هتلصو اهعمد لاس : اًناّمَمَهَو انه .يغؤت تدعو اوما مؤقتا ةليج ثيح )ع؛,2”)

 اًيمح ّضرألا ّت تيمحو (راضلا ءانغلا ةثعنم 1و اود ّضيرملا ٌتثومحو

 . اهتعنم :ةبامعيو

١> 



 ايساظنا خوك «تاكاست ءاشب ابلاغ رشق باج ىلخغ ْتَّلُغ
 اشنتنلا سورانو ةةشقنأ اقزؤو ققفققف «ةقز

 ٍدِئاَز رْيَعِب انكم دعت ٍدِراَوَِمْلا َبَرُقأ كانلُرظْلاَف

 هللا الناي هتبو يأ ءاينإرلا البت نيب ياك دمحم جيش اصيو

 مق يتلا ةفقَد :ةهكؤو ْمَر :ٌصوو : اًريملا ةشنلا : مو نم

 رارغ ىلع ءهاداد نب دمحم يديس نب هللا دبع خيشلا اهعمجو

 :لاقف ةيماللا

 الطَحنا ٍدَق ْمُهْنَع ٍةَرْسَك اذ ءِواَوْلاب اًدتبم فيعضتلا اذ زواجملا الإ

 اَلِمَع ام ٍرْسَكْلا يِعاَدَف ِتآ ْمَضِب ْتَيوَُر 431 ةيقو هضم

 لَم هجالطضإ نم اًضْيأ ُسِوُماَقْلَو ٍدراَوَمْلا ُبَرُمَأ َحَبَص ٌمّصلاب
 اَلَأَس اَم ُهْعَتْماَو وِرْيَغ ىَلِإ وُمْدَي ام ُمِحاَرُي ْذِإ :حْنَن َبِلاَج ٌفْكَو - 65

 ربتعي ال يتلا تالاحلا اًمظان لي الآ نب .دماح ودمحم خينشلا لاق

 أ ءرسكلا بلاج هبلغيف ءاّمال وأ اًئيع يقلحلا وهو «حتفلا بلاج اهيف
 1 : مضلا

 نيه مب رؤي الخ نيعلا يف نكي نإ سلخ كركر
 اَعَدَك اًواَو هْنِم مال ٍنوكو ىَعَوَك اًواَو ٍلْعِفْلا ٍءاف نوك نم
 ؛لاويشهوتب هن اشيأ دهب سيل مالللا يف نكي هنإب

 اَعاَجج ٍلْثِمَك اًراو اَهِنوُك وأ اَعاَبُك اي ٍلْمِفْلا نع ٍنْوُك نم
 تقي بماوللا ىلزآ خد دقو يتلا اكدلق اني يللا يتب

 اذإ مضلا بلاج عم ءائيع قلحلا فرح محازت مهضعب مظن امك
 :لعف مال اواو ناك

 ْنِكُر هرْيَعك ٌواو ُهُماَلام ْنِم ِنْيَعلا يف ْنُكَي نإ ٍقْلَح ُفْرَحو

 اقرت ييِكالقو قلل ىلا غل عقلا الف ٌهَف حْمّملاب ّدَشو
)| 



 يفت يللا نم لاغفأ ةَفتيَ ساَبِقْلا ىلع عشنا ٌةَعَقَو

 ىشنفو ياوكلا ىقت اًدعقو 0 َلاَمهْيَلِإ ىَعَص َيُهو

 يحملك ٌتاَككلا ىكنم ةلقِيو انها و رْخْنو َمَحْحّللا ىّه اذك

 :لاقف «هباب يف اهنم دحاو لكل ريظن ال الاعفأ مهضعب عمج دقو

 نب ماضخلا يف جنن اد [رادقلا متي صا
 داو م : م ع م 3 5).ه [سس (6:)0 عمم (4) مع (”“) ع ل
 تل نك رِعَي عنف / مط ١ بلَيَو نْذَجَيَو ىف خه

 6-5 4 ©: اع 6-50 0 ل 6-2 الز 2 ه 5 وه 2 نع

 رعشلا "سقو ىتاقلا "كرو ةفقنلا "لأ ةثيف ىبتآ هل

 4 ءءء
 مس و هل *

 انو بع

 رسكلا اهيف عمس امنإو هُهّبُْحَي ء.مضلا اهسايقو ءيدعتملا فعضملا نم :ُهّبَح )١(

 رسكو «ةعراضملا ءاي حتفب «(هللا مكْببْحي) :ىلاعت هلوق يف ةءارقلا هبو ءطقف

 ايلا

 اًرابتعا ء.مضلا :سايقلا وأ اًدوذش داصلا رسكب همصخي همصخ :دوصقملا (؟)

 اهنكل ءاّسايق ءمضلاب ُهُمّصخأ ُهتْمَصَحَف يِئَمَصاخ :لاقيف ءرخفلا اذب بلاجل

 1+ نم جيا ؟سورعلا جاتا !عب -ار .رسكلاب تذش

 ءافلا يواو نأل كلذو ءواولا فذحو ءاَهْلا رسكب ءُبِهَي اهسايقو :ُّبَهي ٌبّهو (0)

 ءاهب ٌدَتْعُم ريغ ةضراع ةحتفلا نأب للعم واولا فذح لعلو «نيعلا يقلح بلغي

 «فيرصتلا يف ريبكلا عتمملا» :عجار ُدِعّيَك ةفوذحم هيف واولاو «لصألا ربتعاف

 «:نورشات نانبل وو ؛«(م1939) )١(« ط ,.(77١ص) روفصع نبال

 .يمري ىمرك «ماللا يئاي لعفلا نأل ؛يبأي :سايقلا (4)

 الو «هيف ميجلا مض عمسو «لمعتسم وهو ءميجلا رسكب دجَي اهسايق :َدََجَو (0)

 .لقق نب هاقللا يراو شمل ري

 .نّْيَعلا ِتَحِتيْفَف «ماللا مضب ّبّلَأ هسايقف لُعف نم ءابلا مضب تبل عراضم نمل 00(

 .ىبأ يف عقو امك ءاهيف حتفلل بجوم الو «عراضملا ةثلثم ءَّثنأ (0)

 بلاج نودب اق عراضملا حتفب كّلهي «يضاملا حتفب َكّلِه اهنأ :يأ ءكله (8)

 ءانب ؛ءعراضملا يف حتفلل بجوم الف «عولضلا ضعت ةباد :يأ :ٌرَمَّصلا ّضَع (9)

 يضاملا يف حتفلاب (ٌتْضَضَع) نم هنأ ىلع

 نر



 ول هّو يب ه و 2 7 وا © ى

 ردناةثِه ”ديشي انلهت ٌرْئَلَب اعيش نش لفشو
 ُرَظَن ٌنِهِضْعَب يِف ىَرَس ْدَقَو "ُرَجَحْلا ُرَيَي ""َتْيَبْلا ُفَقْسَيَو

 ضعب هرسف .لاعفألا هذه يف اًدوذش مهضعب هآر ام نأ :يأ

 وهو «نيتغللا لخادت نم وه امنإو «ذوذش ريغ هنأب اًضيأ نييوغللا

 رفعج وبأ لاق ءىرخأ ةغل ىف هعراضمو ةغل ىف لعفلا ىضام لامعتسا

 يضام ىلع ةغل عراضم يلا «تلخادت تاغل تاملكلا ب نإ» :ىلبللا
 : يهو 0

 عراضم هنأل ؛اًسايق اهيف حتفلا نوكيف ءرسكلا اهيف عمس اهنأل ؛كله -

 «كلذ «جاتلا» ٌبحاص شقانو «َّمَنَمَو ٌعمسك اهنأ سوماقلا ركذ :ٌّضع -

 ٌعمس باب نم هنأ هنع ديحم ال يذلا باوصلاف» :هلوق ىلإ صلخو

 رسكب لِعف عراضم نم وه امنإ حتفلا نأل ؛ذوذش الف هيلعو «طقف

 .نيعلا

 لئاوأ يهو «نودمح نبا هركذ تيب يف تعمج قلحلا فورحو

 [لمر] 0 .«ح هه خا 2ع ) تيبلا اذ يف تاملك

 »أ

 يليلغ ني تعج نيلي سي قرصا

 جات :عجار .عراضملا يف حتفلل بجوم الو ءاَمَّدس :اهدمصي ةروراقلا دمص )١(

 .(د م ص) «سورعلا

 :عجار .عراضملا يف حتفلل بجوم الو ءاّفقس هل لعج :ُهُفَقسي تيبلا فقس (؟)
 .(ف ق س) «سورعلا جات»

 .(ر ر ي) «سورعلا جات» :عجار ؛هيف حتفلل بجوم الو ,«بلص مري ٌرَجَحلا ري (5)
 ؛(م19107) )١(. ط (»“ .*؟ص) «لاعفألا تالبقتسم ةفرعم يف لامآلا ُةيغب» (:4)

 :تافللا انهيف تلخادت ءالعف رشع ةعبس ىصضحأ دقو ..رشدلل ةيسنوتلا رادلا
 .هعجارف «مظنلا يف ةروكذملا لاعفألا هذه ضعب اهنمو

 .(37ص) «ريغصلا قرحب حرشا ىلع هتيشاح يف (5)

 لف



 هرداصم ركذ عم اثلثم ىحم نم عراضملا نوك مهضعب مظن دقو

 [طيسب] :لاقف

 الِقُن ٍرَمْرَج يف اَمُك يْحَمو ٌوْحَم هُرَدْصَمَو وُحمي ىَحَم يتآل ْتْلَ
 اَلَّصَح ْدَك :عْوّنلا اذ يِف ءَيِئاَسِكْلا نَع هلو دي قلخ ُفْرَح ام ُحْنَفَو - 4

 ذبل يقلحلا ةبلغ يف يئاسكلا بهذم فعض ائّيبم مهضعب لاق

 : رخفلا

 هلا نقم قكشلا د تلعب  قلحللا: فرم نإ ىقاسفتلا لوف

 ينع كتنفا عقلا ةقّرش قلصتلا تؤزحمل نأ ةِّثَفَذَم
 اةيفشت لقتلاب - : هنأ فيعضش وهو اًهَهاَعَضْلا اَقِثِل

 ةحَج مْوَي لك اًرُمَعَو اَدْيَز همي ّوخت ٌمصلاب ُءِيِحَم

 كلق ةّشيامخنتةبشتت لقت ٌةق قنَو وفقا كي

 ُدْعْمَي َوخَن ٍجاَهْنِمْلا اذ ٍرْيَغ يف ُدرَطَي ال ٍيقْلَحْلا جف ْنأب

 اَلَخَد ْنِم َتْفَّرَص اَمَو يِفْبَيَك ؛ٌمُض ْواٍةَرْسَكِْرَهْشُي ْمَلَوءفَعاَضُي ْمَلْنِإ - ٠١
 :لاقف اهعراضمو (بغس) يضام مهضعب طبض

 ىّوَخ امو خاف َرَصن عم حرف ىّوِس َرْكْذَي مل َبِغَس يِف دَجَملاَو

 رسكي ةريتتملا ةيقلحلا لاضشألا هباب ضنحم خيشلا ةمالعلا مظن دقو

 :لاقف عراضملا يف نيعلا

 فشق هيستَت هلَهُن افك ىغب ىف ةفلقلا نع زسكلا ريكا

 اًعَضَرمئَبِفَساذكهو اًعجبرمئ ءُراَمِحلا َيِهَنو
 اًضشت هلاتك ةنشلا َمقِيو احترف ليجف آًضيأ اسنلاو

 بفقر ةفقششلت ةرعقف قئاقذشنا ةقشةقتل

 ذضن



 :لاقف «ةيقلحلا لاعفألا نم ّمَّضلاب رهتشملا اًضيأ هباب ضنحم مظن امك

 لحد يف ٌمِهْيَدَل مّصلا ٌرْهَتْشا

 اًحًفَنمئ ٌنيقدلا َلَخَتَو

 اَمَلَبَّمُن هَمَمَر اَدَكَمَو

 فيظفأ تأ كلغت اننعضو
 و

 ك

 ْمُيْناَك :اَمِهِب ْرهَتْشَبْوأ 4
7 2 

 *ّممم ب وم

 لدفو تمعن

 اةقخاقةمنذشق ةلقمو

 اَخَرَصَو هْثتَعَرَبَو ءْتَعْلَطَو
 امم قاذف هدفا علو

 اَمَحَكْئاك ٍئَتْرُم َرْيَغ لح
 اَنْيَرَراَمِلاَظِفاَح َتْلْز ال
 الضفلا ىلإ حيجاك :اهثيلثتب ىَوُري 0 ا 27

 اهعراضم رهتشملا ةيقلحلا لاعفألا اًضيأ هباب ضنحم خيشلا مظنو

 :لاقف «ةثلثملا ةيقلحلا لاعفألا اهعم لعجو ءاّعم رسكلاو مضلاب
 © كلا درج - ه5 1 5
 محقتو ٌءيِجَي رَسكلاب ةهممو

 لعج ارهص اهل أ اذنِع رهف

 يفخلا ِهَيوّصِب ىلغ يامغن

 اعلثنااَم اذإ :ةّقيردبفن

 ْرَهَظ :ٍلاَمُهالاَو ماَسغالاب ٌءاَم

 (ةجلللاو ةنو اذ اهشاتتش

 وقل : يأ ذك تَهسق
  6ع 2 .٠ 1١

 ةقيق كك بكت ةسأو ىشقتل

 يِفَياَمَهْعَم حّتفلاَو اَمهبَو

 اَعَبْن ارث يأ اًذوع تحل
0000 ًَ ' 0 

 رق ثْيَح ْتَحاَص ةّيْبظلا ٍِتَّمْعَب
 حنج اذ ضخم اشيل لاق *

 ىفوتملا يناميدلا هّروُي دمحأ نب ْدَّمَحْما خيشلا ةمالعلا مظن دقو

 الاعفأ فاضأف ءاهعراضم نيع ثلثت يتلا ةيقلحلا لاعفألا (ه140)

 :لاقف .ىرخأ

 دوي أ اًذوع ْعِْناَلا َّتَحَن 1
 انمق 0 َّ 0

 انت امنت ةةطلا َهَبَنَو

 َحَمْلاَف يِبْنُذ َناَمْحَّرلا ىَحَم ْذََو

 ام ُتْلَّزَأ يأ :َمْظَعْلا ُتْمَحَل دقَو
 ننضنا

 نة جيش شي ويلا نيهو

 اقل زماقت ريبعلا َخولو
 انقل انشق ةياشلاا ويشن

 اًحَجَر صمن دعب ْنِم ٌمَمْرِدَو



 كلوا ذا ةبللا كاؤيكش دقو

 اًكُشَيْنْلو مْؤُنلا وذ حشو

 فقول نإ نِفإلاآاَقَقَو

 اقف نأ بيانا قمت
 اًعَبَص ماظنلا اذب ْنَقِحْلأَو

 يِتآلا تاقللت # ههه

 اهتم :ِنْيَعلا ُحْنَف ٌبِحاَصْي ْدَكَو - 5

 احق ماَرِكْلا ٍلْيَن يِف َناَك ْنَم

 اجي هين يبشقتل
 ُهَضَخْمِمْلا ءاَعولا ٌمْساَو ُهُضْخْمَي

 تآمظتب يِلْبَق اَهَأَيْمَل
 اَلَسَوْلا حّرْلا اوَّدلا ِطمْساَك :اَهَرْسَك ْوَأ

 آد 1
3 

 رك عم ء(عمه) عراضم يف نيهجولا اًكيينع مهصضعب لاق

 : اهعراضم

 هب | »#5 ب ٍ و نعل 1 ظظم0اا

 اَع ل | احا م6 و | مساق

 : ْتّلِكِش يِضُملا ُنْيَع ءاَمِهب ْنكَننِإَو - 5

 ليم ذك لكما ىلع اهي ْعَم

 انقيقالا تبص 7 ني 4 مو

 00 و - ويب و مي لك و 5

 الكش ِهب اَمِل هعراضم حلصَت

 :لاّمف ءحلصل ةهباشملا ةيقلحلا لاعفألا نم اًضعب مهضعب مظن

 اع ةانقو تضايقت
 اكو كاز يشن اكن

 ُبِحاَصُي ٌرْسَك ْنِإ :حْنَملا ىَلَعْاَتْجاَو - 9

 ص >2 51 2 و -

 * ةشلأاقإ نيوللا يدعو

 ُحَّلْصَي لثم ٍلاَعْمألا يذ .َمأَش
 - 22ج را 95 56 5

 الَدَب هب ٌبلطت الو .ضاُم نيع ىف

 :لاقف «عمد يف مضلا وهو ءاّبيرغ اهجو لحرملا نبا ركذ
 يو دق 2 0 2غ 8 تر أ ا م
 عمدت امأو «ىْئييع تعمدو

 اًمِهِضْعَب ُنيِيعَن اَذإ ءْرسكا وأ ْمُمْضاَف -

 - جد ه7 16

 عَنْمي ال ُهمَض نكل ءهَحَتفاف

 الّرتغا دق عاد وا ٍةرهش ٍدقفل
2 

 قرحب حرش ىلع هتيشاح» يف نودمح نب بلاطلا دمحم خيشلا ركذ

 :وهو «تيبلا اذهل اًبيوصت «ريغصلا

 اَلِقُث ام ٌروُهْشَم وأ عاد ْنْكَي مل نإ كل نم ِتآلا يعل ْمضَو يد



 لعفلا ولخي امدنع نييفرصلا نيب فالخلا هجوأ مهضعب مظن دقو

 ءارقتسا بسح لعف اهنم ولخي ال ةرهشلا نأب اًملع ؛ةرهش وأ ءبلاج نم
 :مظانلا لاق .ءسوماقلاو حاحصلل قرحب خيشلا

 ضَرَع دق ٍلْقَن ُءاَمِتْنا اذإ الإ  ُضَرَتْغا َناَسْيُك ُلْجَن ريكا وأ ْمُمْضاَف

 يعدي رشف رك الو عيت عمتم عل نإ لاق يلج لجو
 ٌركذاضيأاَمهب وأ ٍدِحاَوب يعقل لغفلا اذإ ٍروُهْصُع لجو

 يعافرلاَّدمحأ نم اذ درو عاّرِي الب َلاَق ام نِيَهَجَو

 مادعنا دعب اهيلإ لصوي ةرهشلا نأ املا قمعتم يزكلا ةمالعلا نّيبو

 «فيعضتلاو يقلحلاو لالتعالا نم نّوكتت بلاوجلا نأ نِّيب امك .؛بلاوجلا

 [طيسب] :لاقف «بلاوجلا مادعنا دنع روكذملا فالخلا نأ ىلإ اًريشم

 ٍفْيِعْضَتو ّيِقْلَحَو ٍلاَلَِتْغا ٍدْعَب ْنِم ُرَهْظَي ٍلاَعْفَألا يف ٍريِهاَسَمْلا ُدْجَن
 ""هفيرْيْرُمْلا» ضزأ ْثََجَحا امٍدْعَب نم ًةَمِساَب ؛َكوُر» اَياَنَن َنهَّنَأَك

 داز تايبألا هذهل اًثيب دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا فاضأو

 بلاجل مضلا اهسايق نأل ؛رسكلاب هُمِصْخَي ٌدوذش هيف ٌركذو ءرخفلا ذب هيف
 :لاقف ءرخفلا ْذَب

 فَيّرلا اَبُر ىبْأَي ْنَم ْمِصْخَي ٍلْثِمَك ٍةَرِياَنِبأَبْعَت الو رف ْذَبَو
 لصف

 فوجألا يثالثلاب ان وأ هنون وأ ريمضلا ءات لاصتا مكح يف

 :هلوقب فوجألا لعفلا مهضعب فرع

 ظَبَضْلا ُمُهْنَع ٍفّوألاب كاذَق طّسو هلالِتغغا ُفْرَح ىَرّياَمَو

 ةرهشلا ملاعم نأ اًئّيبم امهب لّئمو ءايناتيروم يف ةنكمأ :(فيرْيَرُملا)و (كوُر) )١(
 .ةرهشلا ملاعم هل رهظت اهلك بلاوجلا ملاعم ناسنإلا زواجت اذإف «بلاوجلا اهبجحت

 7١ه



 [ليوط] :لاقف يثالثلا لعفلا ماسقأ مهضعب مظن دقو

 ُكَوْجخَأَو ل ُلاَثِم ٌروُمْهَمَو حيحص

 ُفِصاو ٍرْعّشلا نم ِتْيَب يف انأ اهل
 تفاقم قتيلا اعوفتتو ثاببل

 خيشلا ىبرغملا ةمالعلا اهتلثمأ عم ةلصفم ماسقألا هذه كَ دقو

 :(م١٠18 /ه7١؟4١) ىفوتملا يساملجسلا مساقلا يبأ نب دمحم ديز وبأ
 , ؟0:لامآلا غلبم» :ىمسملا همظن يف

 ىلإ ٌيِئالُّتلا َلْعِفلا اومَّسقو
 واِزوُمْهَم الكفل ا يجبش

 اَلَخ ٍِزْمَهْلاو ٍفيِعْضَّتلا نم امف
 يناثلاو مهّدْنع حِيِحَّصل اوه

 امإ وهو ةلعلا ٍفّرحأ نم
 ةعجا ووفقا لناطخ وأ :ًالاقام
 :الاط لثعفو ىفر اوقكو

 نيفرحلا اذ فيفللاب مسو

 ىفّوك نوُكَي ام عدا اًتورفم
 ٌلَمَتْشا ٍِزْمّهلا ىلع يذلا اهئلاث
 اًرريكُت هي يذلا عبارلاو

 الصحم اهكاهف ةعبرأ

 اوكح دق حالطصالا يف ٌفّعضم

 دهن عوف ةللع .بقورمخ كفو

 قافرخ وأ فرح هين ناك آه

 ىسسي اذه لاما ٌطوّوَق

 تفاقم اذ آاشقاعف اًرغكأ وأ

 الائجاّمب لفالقو متاف
- 

22 
 نِيفَرْفُم 3 نيْنرتقم

 افرعاف ىعدي نورقملا ىوركو

 اًرئألا ّصق وخن َميِحَص ٌفرح

 قورفملا نم رمألا
 لعفلا ماسقأ نم هريغ يف عقي ال ام هيف عقي هنأل ِركّذلاب هاندرفأ دقو

 وه دحاو فرح عا هلوصأ نم قبي مل مرج اذإ أ كلذ ,خرف .يئثالثلا

 «طايرلاب بادآلا ةيلك ىف ,(م199) يرصانلا دمحم .دذ هحرش عم هققح )١(

 .ةلآلا ىلع ةنوقرم ةخسن هنم اندنعو

 ل



 ةعراضملا فرح ءايلاف قي مل لثم ,موزجملا عراضملا يف :يأ ؛هنيع

 وه يذلا (لاثملا) ءافلا يواو انه دصقنو «ق» لثم «هنم رمألا كلذكو

 .تقولا سفن يف ماللا يئاي

 ؛عراضملا يف طقست واولا يهو ةملكلا ءاف نإف «يقي :لوقن امدنعف

 ءاهدعب ةرسكلاو ءاهلبق ةحوتفملا ءايلا :امهو اهيتودع نيب تءاج اهنأل

 :هلوقب «ةيفلألا» يف كلام نبا هيلإ راشأ ام اذهو

 ْدَرَظا َكاذ ٍةَدِعَك يفو فذحلا ْدَعَّوَك نم عِراَضُم وأ ٍرمأ اف

 فرطتسا دقو :2يويبزلا سعترس دمسم نيشلا ةمالسلا لآق
 :لاق ثيح يرعملا

 'يِنوظَقْسَأ ْدِإ َلاَجّرلا ُماَلُِي ال رشكو ِءاَي َنْيِب ٍواَوْلاَك ُتْنُك
 عراضملا يف لوقنف «ءايلا يهو همال فذحت لعفلا مزجن امدنعو

 كسفنأ اوف اوما نذل اًَأَي»9 :ىلاعت هلوق هنمو «ق» :رمألا يفو "«قي مل»

 .[1 :ميرحتلا] ارا ٌكلْمَأَو

 يف عقو دقف .«قورفملا فيفللا ريغ يف اذه عقي نأ ردانلا نمو

 هلصأ ىأر عراضمف ءاهلكاش امو .ءىأر لثم «ماللا يئاي نيعلا زومهم

 حيحص نكاسب تقبسو تكرحت اذإ ةزمهلا نأ يهو ةدعاق كانهو «ىأري

 نب راتخملا ةمالعلا لاق ءىه فذحتو «نكاسلا اذه ىلإ اهتكرح لقن زوجي

 ْ :«ةيفلألا حيشوت» يف انوب

 لظحل وذ ُهْرُكِوَوةَرْنَكِب َنِقُنلْبَق ٍنِكاَسِل ُهُكيِرْخَن
 «ىري لقنلا دعب ريصتف «ىأري يف امك «لقنلا اذه بجي انايحأو

 اًضيأ انوب نب راتخملا هيلإ راشأ ام اذهو «لعفلا نيع يهو ةزمهلا تفذحف

 : هلوقب

 رازن ةبتكم «(م19191) )١(. ط «(65ص) «فيرصتلا دعاوق يرورضب فيرعتلا» ()

 .ةكم - زابلا ىفطصم

 نذي



 "ميمغوهبِشو ٍبُجَعَت يفو ْمْرَل دق ىأزأو ىَأْرَي يف ُلْمَتلاَو
 هبتنا دقو «َر» اهنم رمألا يفو اري مل» :لوقن (ىري) مزجن امدنعف

 دقف «كلام نب دمحم خيشلا ةمالعلا مهنمو ؛ةغيصلا هذهل اًميدق ءاملعلا

 لعف لك درفأ «عونلا اذه نم لاعفأ ةرشع اهيف ركذ تايبأ ةرشع مظن

 ةدحاولاو ءروكذلا عمجو نينثالاو ركذملا دحاولا ىلإ هدنسأ «تيبب

 يف يرضخلا اهركذ تايبألا هذهو «تابطاخملا ثانإلا عمجو «ةثنؤملا

 :كلام نبا لوق دنع «ليقع نبا حرش ىلع هتيشاح»

 اًيرَع نإ اَعراَضُم اوُبَرغأو اَيِيُب ّيِضُمَو رمأ ُلْغِفَو
 "بف نع نشري كاتإ نول نيو رواج ٍفيِكوَأ قوت نم

 يف ؛يغلألا هللا دبع نب حلاص يديس يبرغملا ةمالعلا اهركذ امك

 هل اًنايبأ اًضيأ حلاص يديس ركذ امك ."”«ةيغلألا ةردلاو ةللكملا قئاقحلا»

 يف كلام نبا قسن ىلع اهمظنو عونلا اذه نم لاعفألا ضعب اهيف كردتسا

 لاو رسبلا

 نم ينب ام» :ناونعب عوضوملا اذه يف زاتمم ثحب ىلع انعلطا دقو

 «0نايطلا قاس دهحيم .ن.ةمالغلا فيلات «وماو فرح ىلع لاعفألا

 يصقتسيل ةصصختملا عجارملاو مجاعملا هيف عبتت هاعرو ىلاعت هللا هظفح

 عم اهبترو اهعمج «ةريثك الاعفأ كردتساف .لاعفألا نم عونلا اذه

 نحنو ءاّضيأ يورلاو رحبلا يف كلام نبا قسن ىلع اهمظنو ءاهدهاوش
 : ةثالثلا ماظنألا درون نآلا

 .( 6 2١1 4ص) ««انوب نبا رارمحا عم كلام نبا ةيفلأ» )0غ(

 .ركفلا راد ء(ه519١) )١(. ط ء١ ج )١(

 .برغملا  ءاضيبلا رادلا . حاجنلا ةعبطم ء(ه5١51١) )١(, ط .(40 ص) ةرفإ

 .(87/ضص) .قباسلا عجرملا (5)
 .(م1494) ماع «585 :ددعلا «ةيدوعسلا «لصيفلا» ةلجم (6)

6 . 



 : نَا كلام نب دمحم تايبأ :الوأ

 ١ جوت نعل لوقأ ىلإ د 00

 ١ - لف َرَخآ َلْغش ٍلاَوِل َتْفَّرَص نإو
 *” - ٍرَجَض يف ثْلُق يِرْيَغ َبْوَن ىَّشو نإو

 ٍإَطَح ىلع ٍناَسْنِإ ٍلِتاَقِل ْلُقو - ؛

 ْمُهَل َلوُقَأ يِيأَر اَوَرَي ْمَل ُمُهْنِإَو - ه

 ْمُهَل ٌلوقأ يِلْوَق اوعي مل ْمُهَنِإَو - 1

 ُلْقَف ٌبِحُمْلِل يأَوب َترَمْأ ْنِإَو - 3,7

 نقولا وذو ولا تق نإو 4

 هَل ُتْلُق ٍدْهَعْلاِب ىِفَي نأ ىَبَأ ْنِإَو - 4

 نادي ل

 [طيسب]

 َّنيِق يق ُهوُق ُهاَيِق يس ةملا ىف ١

 قبب يب هلا ايل اذنه لقي

 َنيِش يش ُهوُش ُهاَيِش َكْيو َبْوَّتلا ٍش
 ّنيِد يِد ةود هاَيَِد ٌتْلَعَف نفق د

 مس عو م

 نير ير ِهَوَر هاير كيو َيَأَولا َر َر

 َنيِع «يِع ُهوُع ُهاَيِع يْنِم َلْوَقْلا ع
- 

 نِيِإ :يإ ةوأ «ةانيإ تحل نم ٌُء 0 5

 ني « يِب أ هاَيِن يِليِلَخ اَي ل

 رو وع

 0 يل ةوف هايف نالف اي ف

 1 سم

 ىو

 هصقنم ا 13 مرا را

 رع ل الحلا األ -

 َلُكَو هرم ِهيِذْؤُي ةراج اد نمو 7

 ِرَدَق ىلع ىَقْمَحْلا َعَم ٌتْسَلَج ْنِإَو - ؛

 قئاقحلا» يف )١(

. - - 

 ا ءىَلو ولو ايل ءيِرْيِمَس اَي َل

 0 «ئبو ءاؤّبو هاب ٍلاَيتاَل ب
 2686 و 2 هع
 42 هين ْئَنَو ؤّنو « اين «حاَص هنع ن

 (ه) و 0 2

 ْنيِه «ءيِهو ءوهو ايِه 2و مهعمف

 .«هتياقو ىجرت نمل ةللكملا

 لقن دعب ةزمهلا فذحت مث لي مل لوقتف ءسبتحا :يأ ؛يأل :لصألا (0)
 .َل :رمألا يف لوقنف ءَّلّي مل :لوقنف «ماللا ىلإ ةحتفلا يهو اهتكرح

 . اهلبق (يأل) رارغ ىلع يهو َءَْبَي مل :لوقتف ءرختفا :يأ ؛ يأب :.لهألا رف

 ءاهتكرح لقن دعب ةزمهلا فذحت مث ءْني مل :لوقتف ءدعب :يأ ؛ىأن : لصألا )5(

 .َن :رمألا يف لوقنف ءّني مل :لوقنف «نونلا ىلإ ةحتفلا يهو

 .و :رمألا يفو ِهي مل :لوقنف .قمح :يأ ؛يهي يهو :لعفلا لصأ (5)

 نخل



 ُهَلِميِمَحلا ُبْوَن ىَمَو ام اَذِإ لُقَو - ه

 .د تنايبأ : اًملاث

 ُهُنَعيِطَف ُتَلاَط ْنَمِل ُلوُقَأ يّنِإ ١

 ٌلَقَف َنيِدِسْعُم موق ةيَشَو ْنِإَو - 51

 َّلَقَف باَتِكْلِل َبْنَكِب 8 ْنِإَو - 1

 رت يف ءاتتإلا قم لوقت : 1ذك 4

 ُلُقَف ٍريِسَمْلِل ٍدْضَقِب تْرشَأ ْنِإَو 6

 يب يدون ماّرْخإلا ّنم ُثْغَرَف ْنِإَو -
 هَل َتْلُك ِدْنَدلا َداَقّتا ٌتْدَصَ ْنِإَو - *

 رطب يِف َفاَرْسإلا ٌرثكُي ْنَمِل ْلُكَو - 4
 ىلب ٍلْوظ َدْعَب ٍبْؤُن سبالبإ َلَفَو 4

 هر

 ُلقَف ٌرُدَعْلِل ِظْيَعِب َتْرَمأ ْنِإَو - 1٠

 ةَفَرْجعَو اًرْبِك يِهَدْرَي ْنَمِل ْلُقَو - ١

 7 مي 38 هاما فقدم 2 وكل
 نَج «هوج «هايج ءاياَج بؤثلا َح

 "نيج

 : هللا هظفح نايطلا ثناسح دمحم

 نص ؛يِصُهوُص ؛ًةابص كيو محلا نص 7غ > مز 286
. 502 

 0 ١ يِب 55 اين ؛ 5 يسملاب ٌْت

 (1) م

 نيح ( ىح ؛ةوح :ةايح 505305

 (*!َنيِم ءيِم ءهوُم ؛ةايِم ؛يليِلَخ اي م
 6ع . ا ع دق دع 1 د وع هنا
 نيخ «يخءهوخ ؛هأيخ ءاجهن بردلا خ

00 : 0 
 "11 نوب «ةوس (ةأيِس «الاخ سأرلا س

 م4) م 2 -

 4 نير « ير «هور «هاير ءدينز اًير
 41. ع 1 * هفرم -

 0 يك ؛هوك ؛هايك ءَكْيَو سيكلا ِك

 ١ 0 < نة 0

 ) 0 «ىه هوه هيج هلليو ثزكاو

 2 نس 7# ان عمد 2 )011(
 َنيِز «يِز هوز «هايز ءاَعْمَج - موفلا ز

 8 2 1١71
 : َنيَط «ئط ؛ةوظ ُهاّيَط ءَكِيَو ٌبْرّتلا ط

 .َج مث جي مل مث «ْخحّي مل لوقنف ءهطاخ :يأ :بوثلا ىأج :لصألا )١(

 .ص مث «ءصي مل :لوقنف «لصتاو لصو :يصي ءىصو 00
 .ث مث ثي مل :لوقنف ىشو : يثي ىثو 2

 .جت .حي مل : :لوقتف ءراشأ : يحي ىحو 62

 .م مث .كمي مل لوقنف ةراثكأ : : يمي ىمو )ه)

(3) 

0370 

000 

(0) 

 .خ مث «خي مل :لوقنف .هجول هجوت :يخي يخو
 ٍس مث سي مل :لوقنف «هقلح :هيسي اهضأو ضو

 .ِر مث ري مل :لوقنف .دقتا :يري دنزلا يرو

 . مث ِكَي مل :لوقتف ءاهطبر :اهيكي ةبرقلا ىكو
 .و مث هي مل :لوقنف ءقرخت :يهي يهو(١٠)
 .ْز مث ري مل لوقنف .هظاغ رمألا هازو « ضبقتو عمتجا : يزي يزو(١١)

 .ظ مث ءطأ مل : لوقنف .هتأطو يف ةغل هأطوأ .هتتطو(١١)

١5٠ 



 0 «يِذ 1 ا «يِراَمِح اًَيذ كحض ١ ِ 5 يدوب ترم ْنِإَو ع

 اًلِصَتُم ٍراَمْضالا اَنب َناَكَو ءْتََلَت ما اذا نْيَع َلكَش يثالفلا ِءاَِل ْلُقْلاَو - 5

 :لاَقف (نينكاسلا ءاقتلا نم مزلي ام مهضعب مظن

 نشأ ةكدسكل انهيت نكي 3]3 قش ان زبك اًيقنلا نافاس نإ

 باب

 هيناعمو هيف ديزملا لعفلا ةينبأ

 !كفييرجلا نم نبع ونب عقت فورعم وه امك لعفلا يف ةدايزلا

 .ةٌدّدَجَو ءمّظعو ءرّبك» : لثم .فيعضتلا روع ذحأ :لوألا عونلا

 اهعمج ةرشع يهو ةفورعملا ةدايزلا فورح دحأ :يناثلا عونلا

 نع تيكر ةفلعخس :تارابع .ييقا عشيص مث ةاهينوملاسا ةرابع يف مهضعب

 سابعلا ابأ نأ يكح» :ينج نب نامثع حتفلا وبأ لوقي «فورحلا هذه

 [براقتم] :هدشنأف ةنايولا فورح نع (ىنزاملا) نامثع ابأ لأس (دربملا)

 اًتامكلا كسره كنق قدك ان ئىعتبيشت ةناشتشلا كيوت

 «نيتعفد رعشلا يف كتبجأ دق :نامثع وبأ هل لاقف ؟باوجلا هل لاق

 ليقو ؟ةًاحمشت مويلا» : ظفللا ىف ايفيأ اهعمجيو «ةامسلا تيوهاا ديري

 0 فرحأ ةرشع يهو «اهينومتل كأس : اًضيأ

 دحاو تيب يف تارابع عبرأ يف كلام نب دمحم خيشلا اهعمجو

 [ليوط] :لاَمف

 سلو قاهأ ٍلوُؤُسَم ةياهن ةنتملا موي الَث ْميِلْسَتَو ةائَه

 .ميدقلا ثارتن : ١ ءايحإ 1 ماع 0 : ينج ن ل سا )0

 7١77(. /5) «ةيفاشلا ةيفاكلا» همظنل هحرش ()
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 اهلجأل دازي يتلا بابسألا نيز نب نسحلا حّشوملا خيشلا مظن دقو
 :لاقف فرحلا

 "””عشأ 7 عمو 0 "ا نا ( 2 بلآ دما :ةدغ

0 
 دذيسق اهل ةشقعاق ةيونقلا ايلا ةنهشأ ةقنص نعش 4 -

 القن هذه نم هريغانلقنو سقو نقلطأو هب نيدعو م8

 راتخملا غفلأ نب دمحأ نب هللا دبع نب دودولا دبع خيشلا لاق

 ةيدعت ىف ةروكذملا هجوألا اًمظان (ه771١) ىفوتملا ىلبيحلا نانبجنا

 :ةزمهلاب يثالثلا لعفلا

 تالثلا مه ةَهووفهلاب يفالبلا كميبشق َكَوُفَأ

 ةييملاور شنعأابل نيلع . .فشساو اقنطسم الَوأ اقم

 ِهِرْيَغ نود مزاللا يف ُسساقُي ةريبعت نع نيقاظلا ورع

 "نيف اةوشتو ةقلعمعالا الجسم نياق ورفع نبأ

 الَمف ِهب ُقِفاَو وأ ءَلَعَمَت ْقِفاَو لَو ْرِصَتْخا ءرّيَص َلَّعَمِب ْرنَك - ١

 .(هيه) يف تكسلا ءاه لثم ةكرحلا نايب «نيب )١(

 .نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتي «لصولا ةزمه لثم (؟)
 .للعفب قاحلإلل (لقوح) يف واولا لثم قاحلإلا ()

 .قّزم لثم ءُلّعف يف فيعضتلا لثم (:)

 .ةبولحو ةفيحصو ةلاسر لثم (5)

 .لالعإلا دنع تبهذ يتلا واولا ةكرح نع نيسلا تضوع .عاطسا لثم (7)

 .مصاخ لثم ةلعافملا فلأ لثمك (0)

 لعفلا يدعت باب يف «نوب نبا ةرط نم ْنوُرَحْلا ضور» هباتك يف اهركذ (4)

 .انتزوحب طوطخم «هموزلو
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 [ليوط] :لوعفملاو لعافلل لّعف ريثكت اًمظان .دمجا نب دمحأ خيشلا لاق

 واق ره اكن راوفلا برعلا صل ينقل اع يبسشُكلاب لقت
 لاس كلاس نينح نيضرغغلا نم نكت الو مَهِيَدَل لوطا َردكو

 اَلَرَعْلا وب ُهاَنْعَم ُْوّللاَو ءُبْبَعلاَو ا ةنْيْعَن :ىَملالاَو ْمحَألاَك :ْنَع - 9
 :هلوقب تيبلا اذه مهضعب بوص

 الِعَج ام ٌلَئْعُمْلاَو ِفَعاَضُمْلا يفو ٌدِرطُم َّلَعْفا زو ِدْولَلاَو ٍبْيَعْلا يِف
 :طورشلا هذه نع دش ام اًركاذ «ٌلعفا طورش اًمظان وم خيشلا لاقو

 اًمَعَضُمْلاو َلَثْعُمْلا َبئاج» ىَهَو ِدْوَّلِلَو ٍبْيَعْلِإَنَعْفا
 ىَوَر ْنَّم دنع هَّرّوُْزا هنع :َرَوُْزاَو ىوعرا :ىوعراَو هَّدَقْرا ُهْنَع َدَْراَو

 :ىنعملا ثيح نم تذش الاعفأ اًفيضم «هل هللا رفغ هعماج لاقو

 ظَرَف ْنَم ُضْعَب َلَعَمْلا يذ َّدَعَو ظَقَس :ٌَّضَمْناَو ءَلاَس :ٌّضْفْراو
 َْرَو ْدَق اًضْيأ ُدَمْلا اهيِف ٌضَقْلاَو ْدَمُث اَمُهاَلِك ٌسّلْماو ٌرَهُباو

 اَلَرَكْنا اَهِتاَن ْنَع اَمِل اقْبْط :غيجت ْدَكَوَنَمِواَطَو ءاَهِب ْبْلْطا :َلَمَفَت -
 ءدملاب ءانغلاو رصقلاب ىنِعلا نيب قرفلا هللا دبع نب دودولا دبع مظن

 :لاقف

 باَتِكَك اًضْيَأ ُبِرْظُمْلاَو ُعْفّنلا ٍباَحَسُكو ىلإَك رمق ٌدِضْق
 ا بفلا هبابلل ةيلْغَِل عشج  اتقفو ةكفاقإ :يتققكو

 :نآ.دصقي )١(

 .رقفلا نم ءانغتسالا وه :ىلإك ىنغلا

 . يعفن عفني اال : يئانغ ينغي ال عفنلا :باحسك ءانغلا

 .برطلا :باتكك ءانغلا
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 اَلِخُتْنا ءَسَكْدلْعاَو ْتَعَمَرْها ءَسْمَلْا «م  ْمُنَمَصْلَعَو ْتطَمَلَج َتْبَلَك ءَتْسَمْرَت -
 قطنلا نوئدتبي ال برعلا نأل ؛هب قطني ال ةملكلا لوأ نكاسلا نأ لصألا

 لعف ىف ةدعاقلا هذه تلتخاو «لصولا ةزمهب هيلإ نولصوتي امنإو «نكاسلاب

 اعلا ةنكاسلا ءارلا ىلإ اولصوتف رّتَس : يأ ؛َسَمْرَت وه ديزملا لاغفأ نم

 [ليوط] : زاغلإلا ليبس ىلع كلذ ائّيبم دمجا نب دمحأ لاقف

 ٍهِرْدَصِب اًرُظ وْحَّنلا َبْنُك َسَمْرَتَو اًمِرْسَأِب ٍتاَمَّللا َملع ىوح نم ايأ
 هرذاَق َيِباَوَج يِرْدَت ْنْكَت ْمَل نإو ِنِكاَسِل ِزْمَم ٌرْيَغ لضو َفْرَح ْنِبأ 6 2

 اَلَلَخ بيَتْجاَو ىَقْلَسَتِل ْنَمُمْضا ٍ؛َقَل ْمْ لبس َتْرَطْبب ْتَحَجْوَتما طوَلْعاَو - 9
 [طيسب) :نودمح نبا خيشلا اهقحلأ ءديزملا نم اًنازوأ مظانلا كرت دقل

 "المك اهب ْتَبَرْوَجَتو ءْتَنَطْيَشَت امهل فضو ءْتَكَوْهَرَتَو ْتَببْلَج
 خيشلا مظنو ِءِلِعْيَمُم نزو ىلع رطيبم :رطيب نم لعافلا مساو

 :لاقف «ٍلِعْيَمُم نزو ىلع تاملكلا نم عمس ام دمججا نب دمحأ

 ىوح يتيب اهل ظافلأ ةسمخ ىّرِس لِعْبَفُم نزو ئجَي ْمْلَو
 ردبجوت ةهشيات قيققن كلكممل قوز ءقببفل
 (4) لاى نِّيَدل ١ 1 أبو 631 فضملاو نك هلا

 "ابق ْنِم اًلِعاَوَف ٌجلاعم *ىَيْزأ ٍلاَبِحْلا نم ٍلَّبجَو

١0 

 النذل

 .ناكملا :يأ ؛ىنغملاب ةماقإلا :ىتفلاك .ىنغلا - 
 .سانلا نع ناسنإلا هب ىنغتسي ام «ةينغ عمج :انهك ىنغلا

 . (77ص) «قرحب ريغص ىلع نودمح نبا ةيشاح» )١(

 .بيقرلا :نميهملا (؟)

 .ءاليخلا ةيشم يشمي يذلا :رقيبملا ()

 .طلستملا مكحتملا :يأ :رطيسملا (:4)
 .فورعم لبج مسا :رميجملا (5)

 .باود يأ :بد نم لعاوفو «باودلا جلاعم :رطيبملا (7)

 ١5



 هلعاف مسي مل اميف لصف

 اَلَّصضَنا اَذِإ ُهْرِسْكاَو ءِلّراَلا َموُمْضَم وب ِتْأَت :ٍلوُعْفَمْلِل َلعِفْلا دس ْنِإ -
 دانسإو لعافلا فذح بابسأ ءررطلا ضعب ىف ىشاوحلا تركذ

 نايذه نم» هنإ :لاقو اهركذ مهضعب ركنأو ءهنع بئانلل لعفلا

 اهدرون نحنو «نيينايبلا ةعانص ىلع لفطتلا نم هنأ اوركذ مث «نيرخأتملا

 مظن «نايح يبأل نيتيب نودمح نبا خيشلا ركذ دقو «ةدئافلا مومعل انه
 :امهو بابسألا هذه امهب

 (*'ماظعإلاو ا لاو اولا ا"'ءاهبإلاو 0 01 ةفليعو

 10 ىيإلاو "'يقافولاو )4( ١ |او - 1 نايلآو 9 ؛ |او © لعلاو

 اَلَث ُهاَوِس يِف اًحْنََو اًرْشك َيِضُم لا ينرخالا َلْبَق لَمْجاَو َلمْعا نيب 9

 1 ايلا

 هجوألا ««ةرطلا» يف نيز نب نسحلاو ««ةيماللا» يف كلام نبا ركذ

 .ريزولا متش :لثم ءهيلع وأ ءديز برص :لثم هنم امإ )١(
 .نيكسم ىلع مويلا قدصت ءمهردب قدصت (؟)

 :هلوقك (9)

 لجرلا كلذ ىرخأ قلعو يريغ الجر تقلعو اًضَرَعاهتقلع
 .امهل اًريقحت امهالتاق فذح ءاّيو' نيسحلا لتق ءهرمع نعط (4)

 .ريزانخلا عم هركذ نع هللا مسا ميظعتل «ريزنخلا قلخ (5)
 . «رثبلا ُديْنص كَل لأ :ىلاعت هلوق لثم ملعلا (7)
 .عاتملا قرس :لثم )23720

 .ةلكك يبنلا لئثس ()

 .هتريرس تدمح :هتريرس تباظ نم (9)

 :هلوقك(١١٠)

 عئادولادرت موي نم دب الو ةعيدو الإ نولهألاو لاملا امو

 .هضرغل اًراثيإ هتفذحف «كنود هفذح يف ضرغ عماسللو ديز برض(١)
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 كلت نكل ءمامشإو مضو رسك نم .فوجألا لعفلا ءاف يف ةدراولا
 .ريمضلا سيلو ءرهاظلا بئانلل دنسملا لعفلا يف هجوألا

 نبا كلذ ىلع هّبنو ءفلتخم مكحلاف ريمضلا ىلإ دنسأ اذإ امأ
 : لعافلا بئانلا باب ىف هلوقب «ةيفلألا» يف كلام

 ْبَحِوْحَتِل ىَرُيْدَق َعاَبِلامو ْبَنَتْجُي ٌسْبل فيِخ ٍلْكَشِب ْنِإَ
 دنسملا فوجألا لعفلا ءاف لكشت امدنع سبللا فيخ اذإ هنأ :يأ

 «بنتجي لكشلا كلذ نإف ءرسكلا وأ مضلاب لعافلا نع بئانلا ريمضلل

 اًحوتفم نيعلا يئاي يف ةرسكلا بنتجتف «هيف سبل ال لكش ىلإ هنع لدعيو
 .باه لثم اهروسكمو .عاب لثم

 بنتجت امك «.لاقك ءاهحوتفم نيعلا واو ىف ةمضلا بنتجت امك

 . فاخك ءاهروسكم نيعلا يواو يف ةرسكلا

 : ةلئمألا

 اَي ٌتْعُب لوقتف «لعافلا نع بئانلا ريمضلل ناتبكرم «ءباهو «ءعاب -
 بكرملاب سبللا نم اًفوخ لعفلا ءاف مضب هّدْيَزر اي ٌتْبُهو َعاَتَم
 . لعافلل

 نع َتْفِع لوقتف «لعافلا نع بئانلا ريمضلل ناتبكرم ءفاخو قاع -
 . ِءاَحْلا ٌمَضب ّبَر اي َتْفُحو (ةملكلا ءاف) نيعلا رسكب ءرفسلا

 : هلوقب ةدعاقلا هذه يلاتم نب لاف ذمحم خيشلا مظن دقو

 افايثا نق ةنق ثا ةقاّعك ىف ةشعلا نتيقجلاو
 ْبَجَو ُهُباَنَيِجا ٌقاَع يف ٌمَّضلاَو ْبَنَيْجُي اًضيأ ٌرْسكْلا فاَحَك يِفَو

 رمألا لعف يف لصف

 البق ْدَق مّضلا ّمّشُم رْسكب يِزغا و نو عض مّضلا مُر لبق َرْمَهلاَو -
 لتعملا يثالثلا لعفلا ىلع أرطي ام ىلإ ةراشإ تيبلا اذه يفو
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 «نينثالا فلأ وأ ؛«ةعامجلا واو ىلإ هدانسإ دنع تابثإو فذح نم «ماللا

 هللا دبع نب دودولا دبع خيشلا كلذ مظن دقو «ةبطاخملا ةدحاولا ءاي وأ

 :لاقف ,يلبيحلا

 الرمناةمالف ٍءاَيؤأ واؤب ةالَصلااَم اًذإَنقْعُم لكو

 وبقتال حلقنو ةجردثع يبشر "روب وشك ٌعشم
 قل دف .ىفرتك يف هاي كلقلاو كلاو قوتي الوشؤش ةقبلأ
 ِناَيَضْرَيٌمنِناَيِهْرَيَو ٍذاَوُجْرَيَعِْيِمَجْلا ُهَلِيْغأ
 اجب نقوم ننيزك ىؤبتل دبس وشو ةولزنت ةوجتب

 نون وأ «ةعامجلا واو ىلإ ماللا يواولا يثالثلا لعفلا دانسإ دنعو

 بكرتي يتلا تاملكلا فلتخت نكل «نيتلاحلا يف دحتم هظفل نإف ثانإلا

 .ءنوعدي نوديزلا :(ٌوَعد) :هلصأو (اعد) لعفلا يف لوقتف ءظفللا اهنم

 .نوعدي تادنهلاو

 :اهلصأو ءنورصني نزوب يهو .ءفرحو مساو لعف :ىلوألاف

 .َنوُعْفَي نزو ىلع فذحلا دعب يهف ةيفرص ةلعل ةملكلا واو فذح ءَنوُوْعْدَي

 واو اهيف ٌواولاو ءَنْرْصْيَي نزوب يهو ءطقف مساو لعف :ةيناثلاو

 .ءيش اهنم فذحي ملو َنْلْعْفي نزو ىلع يهف ةملكلا
 ىّقوتملا يورقشلا لضافلا نب هللا دبع وهو (اّلُب) خيشلا لاق

 [طيسبلا] :نّيظفللا نيب قرفلا فرعي ال نم اًماذ ء(ه1717)
 اول ل اووي هوو نم كاك هوس هم هل 5# + أ 0 م

 انوديز ُنْبا لاق ام ظفُْحَيَو يِوُْرَي يِنَمِواَقُي ٌصخش ينبرضي ّماق ول

 )١( :لوقتف ميملا مضتو «ءايلا وهو اهمال فذحت َنوُيِوْرَيا' :لثم ١يَرْمُونَ؟.

 )١( .«َنْيِجْرَت» :لوقتف ءميجلا رسكتو ءواولا وهو اهمال فذحت «َنْيِوْجْرَت» :.لثم

 )( .ناوجري :لثم «ةينثتلا فلأ ىلإ دانسإلا دنع فذحي ال ةملكلا مال نأ :يأ

 .نايضري :لثمو
 ) )4.نؤضرَت : اهلصأ ءنْيَضْرَت :لثمو ءناوضري :اهلصأ .ءنايضري :لثم

 ا/ ١



 اًنوهلا ىَرَي ىتح ةبرضأ ُتْحُّفَف يب ُعَّنْضَي ماق ام يِنَمَلآل اذ
 اَنوُعْدَي ُتاَدْنِهْلاَو َنوُعْدَي َنوُدُي م لل ُرْيَمَي اَل ْنَمِم ُبْرَصلا ٌمِلْؤُي 2

 :ناقرفلا] تجيب ال َنيدلأ 0 :ىلاعت هلوق يف كلذ لثم دروو
 .[60 :رونلا] «نوُجْرِب ال ل لأ كنا نم دِعَوَفْلاو# :ىلاعت هلوقو ١

 ني دا ني مسح نب 314 هضم ةطالعلا راش اموقي قرقلا يلو
 :لاقف ءزغل لكشب (ه175١) ىفوتملا لقاعلا
 ةّيِلاَخ ثتكج مئويّوخأو ُةَيِواَح ثءاج ٍفّرحلل ةظفل اَم
 ةَيِضاَم ٍناَتِباَت ٍناوخألاو ٌدِحاو قنا ظفتإلاو «انهتفاك نم
 ُةَبِناَّتلا سكعي ىلوألا ٍتِرْعّملو اذإ ٍرْكَّذلا مكحم يف ْثَنَأ ْدَقَو

 لدي اميف» ءءالضفلا ضعبل اثآسأ ماشه نبا نع يطويسلا ىورو
 وهو «ءامسألاو لاعفألا نم لتعملا لعفلا يف اًواو وأ ًءاي ماللا نوك ىلع
 [ليوط] ا تايبألاو «لئاسم رشع
 عاملا أد ريخألا يف وُدْبَت واولا نع يتلا ٍفلألا يف ٌبلقلا ُنيِبي ِرْشَعِب
 د © ئئْملاَو ةأيرئاطق# 5 و "9 قيئالُثلا لعفلا ٍليقتْسُمب

 ءامشآلاَب 0 (*'عمجلاو 0 311 يبق اولا تتناق نإ 1 5

4 
 316 سما

5 
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 )١( ,ااا//؟) ؛«وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا» 737/8(.

 )( .يمريو وعدي :وحن
 ) )9.مراو عدا :وحن

 ) )4:يقرلاو وغلا :وحن

 ) )5.ةئيهلل هرسكو «ةرملل امهلوأ حتفب «ةيمرو ةوعد :وحن «ةئيهلاو ةرملا :يأ
 ) )0.ماللاو ءافلا ةيواو ةملك مادعنال ماللا اتيئاي امهف .ىهوو «ىعو :وحن

 ) )0.وو ى باب نم لَعَف عانتمال ماللا ةيئاي يهف .ىوط :لثم
 ) )0.ِناَوَصَعَو ءِاّيَتْق :لثم

 ) )9.تاوّئّقو ِءِناَيِْف :لثم

١44 



 يِئاّنلا ُهرْصْنُع ٍناَمْدَأْلا نع ْذسَي يذلا يف '''ةلامإلا ُرْيَس اَمُرِشاَعَو

 ازغ نم رمألا يف هجوألا اًئّيبم كلام نب دمحم خيشلا ةمالعلا لاق

 ةدحاولا ىلإ رمألا يف دنسي امدنع ماللا يواو يثالث ,لك نم ههبشأ امو

 : ةبطاخملا

 :َسَحْلاِب سْيَل ٌرْسَكْلاَو هب اَدْبَي ْنَم ِمُْضَي اَذِل َناَك ءيوُرْغا يِزْغاو

 ىفوتنلا دودولا دبع نب هيظحي نب هاتا ع ةماللعلا انخيش لاقو

 :«يزغا» يف لصح يذلا لالعإلا انيبم ىلاعت هللا همحر (م1195)

 اَلُقْلا َكِلَذِل ٍواَوْلا ىَلَع ٌرسك اِقْئُئْساَن يِلُخْدا ْنْرَو يِوُرْغا لضأ

 لوألا تتضن ناتعماج عفت نمل وعسس اهلدتل اتي

 نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ

 اَلَمَك ْوا اّلاَمَف ْوَأ َلَمْفَأ ُنوُكَي ْدَئَوءفيِرَظلاَو ءلْهَسَك : َعيِص ُهْنِيَو 8

 نم دجو ام مهضعب مظنو «نيعلا مضب َلْعَف نم ٍلَعَف ٌءيِحَّم لِقّيَو
 :لاقف «كلذ

 لطب نَسَحَوٍيهلَخَك ٍلَعف نزو ٌتلُعَف يف َلَقَو
 مسكي مل مقكلع ِهْئْزَو نم عّبزَأْلا يِذَه ُرِيَمَو ِمّرَبَو

 :لاقف مرب ىنعم مهضعب مظنو

 ٍرِسِيَملا يف َةَءوُرَم ِهدَقَمِل رشي مل لججَرِل مرَبَو

 يأ ؛(عرض) ةظفل يغدنتلا يكلاملا وب نب هادب خيشلا فاضأو

 :لاقف « فيعض

 ْعَدَص دَجَملا ِهِب 2 اهب ْقِحَل أ ْعَرَض مْوَق نِم ٌفيِعْضل ُغ | ٌعَّرُضل و

 .ىنإو «ىَّتف :لثم )١(
 4.١



 الِمَت ٍهبْشُمَو .بئجج ءرِقاع ءرح ْفُعَوروُصَحْلاَو ءرْفِعَو ِتاَرْفْلاَكَو 9

 :لاقف معه يف .كلولا 0 2 3

 12 عبق عملا د

 عازب هيا مرقمأاكو

 ةككقلا َدْنِع ِسْأَبْلا ديد ّوهو

 لف نم لعاف ءيجم ينسحلا هدادي نب دومحم دمحأ خيشلا مظن

 :لاقف نيعلا مب

 رِماظر انو 0

33 

 مزاحو َعِداَوَو «ءشِجافَو

 ىَهَمْلا دق ءِلِساَبَو ءرِئاَكو

 ٍرِجاَفَو 2 ءمعاَنَو

4 0 - 7 18> 2 

 ىو ىلا وشك هل هتمر ام

 :اًضيأ َلْعَمِل لعاف نم نازوألا ضعب اًفيضم ءهعماج لاقو

 ةناثو ةريهعاتتو ءْعِراَبَو

 نيقباسلا ميك تطال ءاق

 ةباشققم ٌبِزالو ٠ ءلباَنَو

 ٍرَّرظلا ىِشاَوَح ىَدَل «ضِماَحَو

 لاف نع هردص يثالثلا فصو نم لصألا نوك مهضعب مظنو

 ٍليعف لثم تافصلا نم هاوس ام امأ «لعافلا مسا هيلع قلطي يذلا وهو

 :لاق «لعافلا مساب ةبهشم ةفص ىمسي هنإف ءامهريغو َلَعَفَو

 اَنَلظُم يالُثلا ٍفْصَر يِف ٌلْصَأْلاَو
 55-5 ةقصض هاوس امو

 ْئج ةئالَنلا يِذِرْيَغ ٍلِعاَف مْسابَو - 8

 هرِخَآ َلْبَقاَم ْنِإَوْمَضْناَميِم - ١

 مسا ميم اهيف رسكت يتلا ظافلألا مهضعب مظن

 اققحم لعغاقب ةكيِسف

 م 2 و 5 4 1و

 2 وف 2 5 2 0 . م

 العج لّوأ نكل ءعراضملا نزو

 سا ا قاطع م اه 2 2 0 41
 الصح دقو .لوعفم مسا َراَص :تحتف

 ريغ نم لعافلا

 ءاج يتلا ظافلألاو «هنم ريخألا لبق ام اهيف حتفي يتلا ظافلألاو يثالثلا

 :لاقف «لعاف ىلع هنم لعافلا مسا اهيف

 ه١6



)) 

 باهت مِناَيَ 6 د

 يف ذَس اعف َكاَذَك دياب بِشاَعَو

2 

 انتم ٍلوُعْفَمْلاب ٍةَناََنلا 58 لفي

 احن :وخنب اواو هع نا

 7 0 ينأت ةلوستا 28 نأ (م1016 راه 78

 :لاقف كلذ

 هم ونقف عكاولسم مكفول

 0 نوسيفجللا كنف

 :هل هللا رفغ هعماج لاق

 نيَعنَملا يف زتطقلا دقو

 نشا رجع ميئاقلا وكيلا

 ينقارنلا ُبِحاَص ُهْنِم َّدَعَو
 :ناتيبلا «مكفولحم»

 ٌحُفْرَمْلاَو ٌيَجْرَمْلا َكِبَذَك
 ةوضؤقلاو نوئفشلا كلذ

 مين وع “ا خيع © خا

 ْنِيَم نوُدب ّنَصَحَمَو بهَسِمَو

 ٌعِهياَساَيَّلِقاَبَو هٌسِراَوَو

 ٍفَتْقاَف يِعاَبُرلا ٍلِعاَف مس

 اًلِرَع ْدَك َوُهَف :ٍلِيِمَثَك أ اَمَو

 اَلِمَع اَمَو 6 ِنْزَو ْنَع «٠ . ينشلاو

 ىفوتملا ميه
 نم رئاظتب ىف

 با ِنْزَو

 ل 2 5 2 2 رو ردا 5 2

 0 ين هيب يلعن

 ل ذ عب نع

 ٍذْرَوْلا اذهب هذورو قرص

 قبلك قرزف ةلعللا

 2ث

 ٌعوْضْوَمْلا هروسغعم ةةرويسسم

 دوورجلا اهلقمو تدرو دق

 ىفوتملا يلاديلا املأ نب ملاس دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش مظن دقو

 .اهلك يف ميملا مضب «نيبمو «نيعمو « ريغم : سايقلاو )1

 .اهلك يف ريخألا لبق ام رسكب .جلفمو «نصحمو « بهسم : سايقلاو )3

 يف ميملا مضب .«بشعمو «لقبمو «سرومو .عفومو ء عنوم :اهلك يف سايقلاو ةرفإ

 .رخآلا لبق ام رسكو اهلك
 .برغملا  ةيدمحملا «(١)ط )١١/١(: ؛دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن» (5)



 :لاقف «ليعف» اهلمتحت يتلا هجوألا هن « هنادي ص (م1955)

9: 

 ليِعَف :ٍلِعمُمَو ءلِعاف ْنِم

 ْنِمأ»دو "الاله هيب وحن

 نع بانو ٍلَعَمُم ْنَع ٌباَنَو

 نوَأْلاَو © ٍنِيَريِعألِلُ

 ليِلَق اًضْيَأ ٍلَعْفُم ْنَع ُهْب
 ٍلوُعْفَم ْنَع ماَلَكْلا يِف َباَنَو

 لييوت 1 :ةرقتق تْدَرَأ اذإ

 ْنِمَقو "'”«ٌعيِمَّسلا عادلا َةَناَحْيَر
 9# تب نا #1 م م -

 لثم ضيرمو نيهيسبو

 نع منقْلاَو ةويشخب لِعاقُم
 اًصخ ةهّشقا نيم مي 200

 ليا رييشتو علو لْعِم

 ليف ىكفَو ةاشن وحش
- 

 ايكو "ضفيك لف ىَلَع يأ

 ُهَلْعُف "قْلَحَك لْغَف ىلع من

 :هلوق ىلإ ةراشإ )١(

 الاله ةهيبشف امهنم امأ ناتاتف

 053( 2 تع 8(1) : عى 3 ا اع
 ليتقكو يفصح للحشو

 (0:لغألا وت قوقشلاو ٌمّصلاب

 اردبلاهبشت امهنم ىرخأو

 .ةليعف نزوب ىهو ةغلابملا ىلع ةلاد ةهيبشف

 :هلوق ىلإ ةراشإ (؟)

 عيمسلا يعادلا ةناحير يا

 نع بونت :يأ ؛ماللا حتفب طلاخملاو «ماللا رسكب طلاخملا ىنعمب طيلخلا ()

 .لوعفملا مساو لعافلا مسا

 .ضوقنم :يأ ؛فاقلاو نونلا حتفب ضمن (4)

 .قولقتم . يناثلا نيكستو لوألا يي :قلخ (10)

 يأ يناثلا نوكسو لوألا مضب :ةلكألا (8)

١6 

 .ةلوكأملا '::ى



 لقألا وشن ءاَهلا يذم اَجْجو
 نامفَو "ولا لام اذ
 ياكل ْ هاو 1 و 2

 ينمسعلا وسفك زعشقلا كلذَك

 )0( وم هش 2 98 5 9 )١(

 ٍلْؤس هركو "سركلاو ضفنلاو
 َخ عا م 2 5 - را

 0ك 5 ص ص . هه ه0 ضن

 رشاعلا ّيِه ٍنازوالا ٍهذَهِل

 17 ملا اذ ىف َتْدَجَو ىلا اّذَو

 رداصملا ةينبأ

 كِصَنُم : م ِروصَقَمْل ْمَمْلا فِلألا وَ اتت ْنَوُم ِءاَنب وأ «َلْعُفَو لْعِفَو ءلُعَف - فنرفأ

 :لاقف اهفيراصتو (دشن) لحرملا نبا مظن

 تنشب ىيفت كان ذكو
 ؟انعار نت لكاقلا :ةيفاكللاو
 © اه 2 7 ماد ف كل ا ا كل

 دقت اي اهشفرف دف تنأف 985 هم

 فيفي بفن ل ظالظ لاب
 7 هبل جدو 6 1 را
 اهاَوِس وأ ةقانلا يف نوكي

 2 5 ه رى 22 ما ا 5

 < 1 يي ماَرِكلا لْعِف ْنِم َكاْدَو

 «ضقنلاو (لكألا) :هلوقو «ليخلل لبطصإلاك ءزعملا راغصل ىنبي ام :سركلاو )١(
 مومضملا يف ءاتلا نأ هنم ضرغلاو «ةيضاملا نازوألل ريركت هنأ رهظي :سركلاو

 :يأ :لوسلا كلذكو «هوركملا :يأ هيناث نوكسو هلوأ مضب :هركلا )000

 :كرويسلا
 .ذوبعم :يأ ىىولأم : يأ : هلإ ةرفإ

 :لاقي ءرانلا هتقرحأ يذلا ءيشلاك مهف «ىتش لئابق نم نوعمتجم موقلا

 (ش.ح.م) «سوماقلا»و (ش.ح.م) «برعلا ناسل» :عجار .رانلا هتشحم

 .(ش.و.ح)و

 .بوكرلل ةنيعملا وأ «ةبوكرملا :يأ :ةبوكر (0)
 .قوفدم أ ؛؟قفاد ءام هنمو واع : يأ : رمآ )3(

 .؟لوعفم ىنعمب لعفم «ىنعم عمج» :«ةرطلا» يف لاق ؛ُنِنْعَمْلا :يأ :ىنعملا (0

 ه7 ١



 م 117 الَّصَو ءىّده ءاضر الج :ٌوْحَنَو ُناَلْعُف ُناَلِْف ُناَلْعَف - انني

 الإ نالْعف نزو ىلع هنم تأي مل ردصملا نوك مهضعب مظن

 :لاقف .ظافلأ

 5 هب 6 نه يس و 2 5 تع دب

 ٍنالعف ىلع ردّصم ٍتايمل

- - 

  2عذا١ا 3
3 3 

 ناكلْلاَو ناكثشلا عىّوس اَمَيَِف

 1 - نإ 07 2 _- - >2

 اهتاعستحاإ ' بسم اتحع ةآدع

 لتعم نم الإ نوكي ال هيناث حتفو هلوأ مضب لَعُف نوك مهضعب مظنو
 :لاقف « ةدودعم هظافلأو «ماللا

 اًرلضَق طق أب مل لْشُفَو

 ٍلاَقَقْلا ذب ىقت ءاشو قل

 ليَذُمْلا ىَلَع ىَقُبْلا َيِقَبَو

 ورش «ىَعَب .«ىّده «ىكب قت الإ

 ٍلاَلِتْعا يِذ ِرْيَغ ْنِم ْعَصُي ْملَو

 لج ٌنِيَبَةَمْحَتلا يىِف َكاَذَو

 : ظافلألا ضعب هعماج فاضأو

 اهو نكون كاثي قمل

 :اًمهب ْئِحَو ةَلاَعْفَو ٌةَلاَعِف 9 9

 ةعسللا ادق ِكِحَْضَو ٍفِلَحَو

 الِص َلوُعْفْلاَو ءاّنلا ّنِم نْيَدَّدَجُم

 :لاقف ىمن ردصم لحرملا نبا نّيبو
 ارشك ينفق لانلا ىمل قاف

 اَلَعَمْلاَو ءِناَذ اًلابَو ءليِعَمْلا من -

 تت ب هوي تافرن# ف 7 هِ 32
 اًردّضملا َتدَرأ نإ ممج ىمني

 16 5ع 22 21230 ا

 :لاقف « لغش :

 ِنْيَنَحْنَفَو حئفلاب َءاَجَو

 ُلاَقَمْلا اَذ ٍسوُماَقلا يِف َءاَجَو



 ىلَمل لمت سِنِينَ انت ب رقت نادك

 ىفوتملا يلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ خيشلا يبرغملا ةمالعلا مظن

 :لاقف حتفلاب لوعف نزو ىلع ةيتآلا رداصملا نيش /ه11/6١) ةنس

 ُلوُبَمْلاَو "2عوُلَوْلا ىَّرِس ُهَّمُضَف ُلوُعَف ىَلَع ىتأ ٍرَدْضَم َلُكَو
 ذوُدَو اَي ىَلْوَأ ريخألل ْمَّضلاَو ْدوُقَوْلاَو ُءوُضَوْلاَو ُروُهَظلا اَذَك
 "(ملغاق ّيِفأَو ِسوُدس ىّوِس يِهُن حْمَمْلاب ركشقلا ةذنش انو

 رداصم نودمح نب بلاطلا دمحم يبرغملا خيشلا اهيلإ فاضأو
 :لاقف ىرخأ

 "”ماجغإلاب ئْلَوْلا َكِرْدُمْساَو ماَمإلا ىَلِإ ىَرْعُم يِذَّلا اَذَم
 40: وألا ٌعَظْغَأ كلك ((1 ُيِوَمْلا ذك د وُخّدلاَو (ه) و ٌبوْعْللاَو ياكل 2 وَ

 اَلَج ُضِمُمْلا ُءاَدلاَو ءٍتْوَّصلا يف ُليِعَم لأ ٌرْثك ْدَكَو ؛ٌموُمْسَمكاَذ ىَوِس اَمَو 79 07

 :لاقف «ةمزاللا لَعَف رداصم نب كيما :قليحم وكلا 8

 تالقنالاو ءءاذلاو :تزشلاو باقي يلم لو هذ ! الإ
 ع
2< 

 و

 غاش باَمّدلا نم ّوهَو ٍةَفَرِح وأ عاَنِقْما وأ بلا ةيالولاو أ

 . حتفلاب اًعولو هب َعِلَو 220

 :نسودسم امهر طقف نيلكنل قوس .حتفلاب اهلك : اًردصم تسيل يتلا اًلوعف نأ ع )20

 . هئيعب عضوم ىلع ملع : ُيِفَأ وه :رخآلا ظفللاو ءجتفلا هيف زوجي .ُْحْنَلْبَنلا وهو

 .اًعولو بلكلا غلو نم (©)

 اعلا :يأ ءوستلا (8)

 .بعت :اًبوَُل َبِهَل (5)
 . هدرط :اًروحد هرحد 030

 . طقس : ايوه 55 ىوه (0)

 .(8١0ص) «ريغصلا قرحب حرش ىلع نودمح نب بلاطلا ةيشاح» (4)

 ١ هه



 ِءاجج ْنْرَوَو ٍتاَوصالا ُسيقَو
 لاعف ىلع ىلأ ءاذلا دَِضَعَو

 ُنالَعَف ءيَجَي :بلقتلل اشقنت#

 :ءاجب راَسِكْلاِب ٍلاَعِفبَو
 ِساَيِقْلا ىَلَع ٍةَياَلوْلِو
 هتاوكلاق رشتمل ]اب ةَلاَقَف
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 ْتَحِيُ ْنِإَو ِلوُعْفَم مْساِلةَلْعُفَو 9 0

 ِةَلَعُفو ٍةَلْعُف ةلالد مهضعب مظنو

 هَيْنِف اًريِثَك َكْنِي ثتْكِحَض نإ
 و 2 38 2 م 0 للا 22

 ناغعل ة نعل لججوو

 ع هام 5 1 00

 ٍةرملا َةَلْعَف نأ مهضعب نيبو

 :لاقف «بولقلا

 هرم واوةقيَهل ةلغقو

 ٌليِوَعَو ٍليِهَصَك اًضْيَأ ٍتْوَّصلاَو

 لاعَشَو ءاشنق شب عّشتاب
 ةقبلا ةتحيناق# يق
 هنإى باق عاتقجشفاإلن

 اسسم١ا 1
 ِساَّنلا َدْنِع ٍناَرْوَألا هذه نم 1

 ةاضتشناق ةقسل:ايلكسو

 5 2و8 ا ا6ا 52 . 1ع يا
 العف نم مسا دتري :نيعلا ِهِنَرَو نِم

 :لاقف

 اغعش قو اةغنش ىناق
 َناَسْلِإْلاُهْنَعْلَيٌةَبْعْلَو

 لاعفأ نم نوكت ال ةئيهلا َةَلْعِفو

 يف مضلابو «ةجح يف رسكلاب ةذاش تدرو ةرملا نأ مهضعب نّيبو

 :لاقف «ةيؤر

 ف :ٌةَلَقَف نأِع هه عاَو

 سشقكلاب ةيشمس ساققنا الإ

 ٠9 ٠ 2 م 6 ا 0 مو © م

 يش لعفل لاعفتي ٌءاحي لدكفو ١6

 :رشكب اَلَوَوُعَضِي ٌتِسِين
 5 مج خب

 رمت ذوق مسفلاب ةيلز#

 الج دقو ءرايست :ك لعف ٍريِثكت يك ث هدد اس6 2 . 2 و ب

 ىلع تءاج يذلا رداصملا نودمح نب بلاطلا دمحم خيشلا مظن

 :لاَقَف ءرسكلاب ٍِلاعَْت نزو

 ا هك



 00 د 5 >2 ٠ - م 2

 لاغفت ىئلنق ردصم لكو

 رشقلاب ثنا ةقاضخ اللا
 ديلا >ٍ 5 ذي 000 3 00 يل

 ممسوسا وحول 2

 ؛ َةَلَعاَقُم ْوَأ أ ءالاَعِف لَعَجا :َلَعاَفِل -

 ٍلاَوُجَّملاَو ٍراَيْسَّتلاَك حئَملاب

 ٍرْبِحَو نِقثم ْنِم مك صن يِفف
 (0اَعْمَت اًذَك ©*ةاًععيَت (*ناّكنَب

 ةاقإلا هني تشم مقا اهلك
 لاب لوأ يسكب ىقاف
 َاِمّتْحاَف َباَئ ْدَ اَمُهْنَع هَلْ 7

 تناك ءاوس ةروسكم ءايب ةءودبملا تادرفملا ةلق اًمظان مهضعب لاق

 راَسِكْلا اذ اَي ُهواَق الاعِف ّلِمْهأ
- 
- 

 ,1١7026( ع1 رس (55)

 راسيو 2 راعيو 2 ماوي ىوس

 :لاقف .ءىرخأ رئاظن كنا رقخ ةعماج . اهنا تا

 لق رغب ِثيِلظناب طباع

 انا دي 95

 .ُهآر : َءاَقْلِي ُهاَقلت (؟)

 .«صاوغلا ةرد»ل «مظانلا اهازع (*)

 ساَبِعلا هيد ثلا سا ع

 .سايقلا ىلع حتفيو ءءاكبلا نم رثكأ :ًءاكبت ىكب (:1)

 .«تاماقملل» ةعامج نبا حرشل مظانلا اهازع (5)

 . اُلاَغْمِي لثم ()
 .«ةردلل باهشلا حرش»ل مظانلا اهازع (0)

 .َلَهَأ نيح :يأ :ِِتاَفيِتو ؛هِقاَقْؤَتو لالهلا قيفوتل كتيتأ (8)
 .(090ص) ؛ةيماللا ىلع ريغصلا قرحب حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح» (9)

 . ةموايمو اًماوي هموأي ردصم(١١٠)

 .هريغو رفج نم عبسلا هب داطصي امل .ءرعي عمج(١)

 .حصفأ حتفلاو «ىنميلا ديلل(١1)

 ها/ ١



 م
 ٍةلعفم نزَو : ِبْرْضَو ٌبيبْحا ِن اًهْعَم -

 1 ٠.٠ 2ص #4 1

 المح ْدَق ُهاَهجَّو اَذ لك .ةَعَِب هعفوم

 دقو» :هلوق انذفمأ ةهطفخ نمو «هللا دبع نب 58 خيشلا لاق

 يف ناكملل يتلا كلذكو «ةيلاوتم ردصملل يتلا لعفملا نازوأ ٌتلعج

 [طيسب] :هلوقب ةدايز ريغ نم هيف فنصملا اهلعج يذلا ردقلا

 ةبّيعم دمحملا عّبطملا ٌةَمِّْظَم»

 ٍمكّيْهَمَك تزجدت ةدهع
 ٍلمَو َكِفتَمَو ُقَرْفَم ةَلَرِع

 بضم نيكيشلا هم عم فرظلل
 هبا كلو ءبرأ نيو ْريكاَو - 5

54 

 الِجَو ْنِمَو ْعَض نِم لّعفم ٌرِداَصَم

 (0ديجُج دق هاهجو اذ لك ٌةَعّقوم

 :ثلثملا ىف ىلاعت هللا همحر كلام نبا لاق

 هرزقم نم اشلاث نق 1 و

 نق اقن إو كليف ةاقخك

 ةفزوتو ةيام اهتعمو

 هْعِضْوَم فرغاَف ُتْيِْئَنلا اَهِناَف يِ
 ىَلَعَو «ُهئبَع ايلا يلا حِحّصلاكَو -544

 ذ ةدراولا هجوألا م هللا كديع نب ودمحم خيشلا لاق

 : مظنلا انذخأ هطخ نمو «نيعلا ىئاي

 ْدَرَو ذَق يفالخلانماَم َكاَهَف

 راينا ةبضاسلا لجن

 هنأل هرْسَك ضغت َساقَو

 نع دووم موو

 دلع د لقبك علو ال

 اَلِقُن يِذَّلا ُدْمَت اَلَو ْفْنَوَت يأَر
 نم لعفملا يف

 نيه ءامْلا ةنْيَق ة ْذْلا ٍلَعْفَم يف

 راج الاب َلْوَقَو لوف

 هنود يبات حْمَمْلا م عم نقال

 .انتزوحيب طوطخم ««ةيماللا ىلع هتيشاح» )١(

 .طقف : يأ )0

١ 



 ٌبيِشَمُك رشكب ْرْشَع ْثَدَرفناف 2 2 »© ين 0
0 ”7 

 رييمصتمو عيِبَمَو ضيِحَم اذك

 3 ٍبيِعَمْلاَك يف 000

 00 َلاَثَمْلاَو ةالقملا الإ
 00 مه يي

 ْرظن ييشع رائقلا يفو تلق

 َبيِغَمَو ءِديِزَمَو ءءيجمم مث
 زيِسكو ليعفو كبيس وف

 ٌليِمَمْلاَو صيِحَمْلاَو ٍشيِعَمْلا مث
 جلا باقللا رك ةلاغاق
 راَصِتحماب ٌدافأ َنوُدْمَح ُنْبا امك
 ساس 5
 نيب 15 رون 1 ليش هنآل

© © © 

 )١( «لمأتف «لاقمو داعمك «نيعلا يواو وهف» :لاق .
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 سراهفلا
 ةموظنملا لئاسملا تسرهف -

 نيمظانلا خياشملا تسرهف -
 كئابسلاو ةينبألا عجارم -
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 ةموظنملا لئاسملا تسرهف

 ةحفصلا ةلأسملا

 0-0 1 12-ذ--ب-ب-ب-ب-ب-بدب-بدبذبذب232ذ2د-د-زد--1-17 ةعدقم
 0 1 1 ز ز ز ز ز ز 2 ز2ز2ز2ز 2 >7 ز2ز ز 0 ز 0 ز شانكلاو ماظنألا عامتجا
 0 1 12121 1 12 12ز1 1212ز2ز2ز2 ز > 2 ز> + + > ز> >7 ز> + ]ز] ]+ ]| ]| ]| ]| ماظنألا ةميق

 ا اهلئاق ةفرعم نود ماظنألاو راعشألا ذخأ

 77 1212 ز12ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 2زة دمحلا يف «لأ» ةلالد

 00 ااا 11 ز ز ز ز ز 1 ناوضرلاو اضرلا يف ءارلا طبض

 نيجللا كئابس مظن
 لاذ ]12121212121212 2 12 2 ز 2 2 ز 2 ز 2 ز تيبلا لآ فيرعت

 ا ل لآلا ةظفل قاقتشا

 7 121212 12ذ 12ز121212 121 12ز 12121 ز1212ز12 2 1212 2 ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]| 0000 بحاصلا عومج

 00 زذ ز ] ] ز ز ز ز ز> ز ز> >2 ز> >7 > ز 2 ز> > >7 > > ز7ز 7 7 7 فيرصتلا فيرعت

 19011 يطل و ل ل ا مان علا عا ول ع مفسر نو لاذ تعم تمص حقو ووسع وو نمل ىنعملاو ةانعملا فيرعت

 10 ا لوعفملل ةينبملا لاعفألا

 اذ 12121212121 12012 2 2 ز ز + >1>]ز] ]1 ]|1111 لالعإلا فيرعت

 ا 1 1 ز ز 2 ز ] ] ]| ]1 1 1 ] ]1 ]1]1 ]1 ]1 ] ةيظفللا لعف صئاصخ

 1011 سا تالا طوابع وو واح تور مويه جوار هعمل لْعف يناعم ضعب

 ١ 0 0 0 0 01 1 111 اهنزو نع ةملكلا جرخي ال لالعإو ماغدإ نم ضرعي ام

 ا وو عسي سس اس وسممسسب سوسو جموجاوجسابس لعت ملو لالعإلا اهقح ظافلأ

 اذ ز 1 ز 2 2ز2ز2ز 2 >2 >2 2 2 2 2 2 212 ةعواطملا فيرعت

 10107 1 1 2ز1ز12ز2ز 02 ز زي ١ ارّشع» ىلإ «ثّلث» نم لاعفألا عراضم طبض

 ذا 1 2 ز2ز 2 1 عذلو غذل نيب قرفلا
 0 7 اًمئاد ةكوكفم ليف فعضم نم لاعفأ

 اا 12121 نيعلا رسكب لعف فعضم نم ددع درس



 ةحفصلا ةلأسملا

 ا دا دولاو بطلا عَّتظفل طبض

 1٠١ - 19 ......فعضملا لهق لاعفأ نم اًضعب هاداد نب هللا ذيع خيشلا كاردتسا
 0 ] ز ز ز> >2 ز2 2ز2ةزةزةزة >زةز0ةز02زةز2زة2زةزةزةزةزة02 000000 «غلو» يف ةدراولا هجوألا

 11012 و وا ا وطول وح و سارا رعوسوستاس ا اج و اها جهلت عبسلا تاقبوملا

 01 ]1 1 1 1 1 0 ز 0 ز ز ز]ز] ]ا ؛عرو» يف ةدراولا هجوألا

 171101 ١ اا ا ماس نيعلا حتفب لعف عراضم يف ةرثؤملا بلاوجلا ددع
 اق. حسم دس مدمس ومس دوس عدس هوجو ووفوبوودجووب حس ووو وسمحب ءافلا ةيئاي لعف نم لاعفأ
 ا 0 000103132د23232ز2ز2ز2ز ز ز ز_ -_--81 (َلَح» عراضم يف ةدراولا هجوألا
 ا 1 2 1 ز ز 27 2 111 ا ؛ّرع» عراضم يف ةدراولا هجوألا

 0000 يدعتملا فعضملا لَّعف عراضم نم اًعامس ةروسكملا لاعفألا
 01/1 دج و11 اج قنا نال هناا 8 6 مل ات اق اش ا ملل ا حطم دال «بها» عراضم يف ليصفت

 0007 >7 2 2 ز 2 ز ]1 1 1 1 ؛ّنشط»و «ّبأ»و ؛َّلأ» عراضم
 1001 از  ز ز ز ز ز ز ز ز]ز] ز ]ز زآزآ] اًعراضمو اًيضام ؛ٌكف» لعف طبض
 016 م هس ا ا مضلاب تذش مزاللا لَّعف فعضم نم لاعفأ

 01 2 2ز 2 ز ز 2 ز 2 ز 2 ز ز2ز 2 2ز ز 2 ز 2 ز> >2 2 2ز2ز2ةز 2 ز 2 2ز 2 ز (َّبَش» لعف طبض

 1 ا ا «لزه» لعف طبض

 ااا 121212121212141 ياا «طش» عراضم طبض

 00000007 1 ز 1 1 ]| 1 آ آ ١ انزو ةقفتم ىئعم ةداضتم لاعفأو رداصمو تافص

 اذ ا ] ] ز ز ]| | | |<|>| |[ + |1011 «تام» عراضم يف ةدراولا هجوألا

 ١١9 امهلصأب فرعت ملكتملا ريمض ىلإ ماللا لتعم ٌدانسإو ؛ةروصقملا ءامسألا ةينثت
 0 1 ز ز ز ز ز | ]> ز] > ]| | | ]| ]| |ز] ]| ةصقانلا لاعفألاو «ةروصقملا ءامسألا ةباتك

 ع ز ز ز 2ز 2 زةزةز زةزةزةزةزةزةزةزة2زةزةز0زةزة ز2زةزةزةزةزة0ة2ةزةزةزة0ةزةزةزةي يي ةيئايلا ةيواولا لاعفألا

 000 ]ذا ءافلا يواولا يدعتملا فعضملا يف مضلا بيلغت
 ا 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ]ا ١] قلحلا فرح اهيف رثؤي ال يتلا تالاحلا
 0001 لعف مال اًواو مضلا بلاج عم اًئيع قلحلا فرح محازت

 111 ا ص وع ا 1 ا م و ما «احم» عراضم ثيلثت

 011 1 1 1زرزررر 41 رخفلا ذبل ىقلحلا ةبلغ ىف ىئاسكلا بهذم
 1117 وسكس مس سوسو واج لج وجوججسا مطب : 00000000 نع يبق طبض

 م7 ]| ]| ]| ]ز ]| ] ] ] ]ز] ]| ] ز] ز ز ز ]ا رسكلاب ةرهتشملا ةيقلحلا لاعفألا



 ةحفصلا ةلأسملا

 دز ز >< > ]>< >< >7 ذة ذ 7 مضلاب ةرهتشملا ةيقلحلا لاعفألا
 ذا اًعم رسكلاو مضلاب ةرهتشملا ةيقلحلا لاعفألا

 دز زززز ز>ز > ز>ز > >ز> > ]> > > > ]>ز]> ]| ]| ] ]| ]| ]| ]ز] ]| ]1 ةثلثملا ةيقلحلا لاعفألا

 1172. ىو اك وضل او لاا والقلاع وداجا و وفا عمو جوفمم عسر حت جبت ددقس هفسمال فت دراسو حمم عمد عراضم

 00 خلإ رسكا وأ ممضاف :(519) مقر كلام نبا تيب بيوصت

 أ 7 20 02ز2 بلاوجلا ءافتنا دنع لّعف نم عراضملا مكح
 اين اا ةرهشلا اهيف ربتعت ىتلا تالاحلا

 0 0771 12 12121 1 ز 1 121 12 1 2 2 2 2 ز ز ز ]1 فوجألا فيرعت
 ا ا 0012122 يثالثلا لعفلا ماسقأ
 4 ]  ] ] ]| ]| 0000 قورفملا فيفللا نم رمألا

 0077 1 ز1 1 1 1 ز ]1 >1 ] ]1 ]1]ز]1]1]1ذزذ]ذ] 1 1 م نينكاسلا ءاقتلا مكح
 02 سس و وو ومس ا ووسام ةدايزلا فورح تعمج تايبأ

 0077775 ز ز ز ز ز ز ز زةزةز ةز>ز>ز>+>ز زةز>ز02ز2ةزة2زةزةزةزةزةزة2ةزةزةزةزةزةزةزةزة+ةيةيويا0ا فرحلا ةدايز بابسأ

 100117 ]| ] ] ]| ]| | ]| | | | 0 ةزمهلاب ةيدعتلا ىف ةدراولا لاوقألا

 17 وود دووم ووو وج وو ومروس وم دوم ويوصي ووو و عيركوو 8 لّعفب ريثكتلا
 000-1 1 ز ز ز ز ز ز] ]ز 0 0 0001 خلإ محألاك نع :(40) مقر تيبلا بيوصت

 0000070 00101212ذ320-ج-ذ--ب-ب-ب-ب-بنب-ن---1 ةينبو ىتعم لعفا طورش

 00  ز ز ز] ]ز ز ]0 قع تلت لعق نم لامفألا نقع
 17711 1 1 1 121 1 121 1 1 ز1 1 12121212 1 1 ]ز ] ]ز]ز] ]| ]ز ]ذآ ل١ امهانعمو ءانغلاو ىنغلا طبض
 00 ز ز ز ز ز >ز> > 7 ز < < ةزمه ريغ وهو نكاسلل هب لصوتي فرح
 00077 1 1 ز 12 12 1 12 ز 1 1 ] ]ز ز ز ]ز] ]ز] ] ] ١6 كلام نبا اهركذي مل ديزملا نم نازوأ

 000 >7 >7 >ز> ز >ز> ز ز>ز>ز> ز > ز>ز>ز> > >ز ز>ز]+ + 011 ةيبرعلا ىف َلِعْيَمُم
 0771 < < «[«[1[[ م لعافلا فاح ةيئاببأ
 0 077 1 كرحتملا ريمضلل دنسملا فوجألا ءاف طبض

 1101 توت د جازان ا وس ا طنا وك ماو ءايلاو واولل دنسملا لتعملا لعفلا
 14 ووسام وحط ..... ءاسنلاو لاجرلل «نوعدي»و «نوعدي»' نيب قرفلا

 1 ا د اًمساو العف ةرمو ءافرحو العفو اًمسا نوكت ةظفل
 0000007777 1 ] ] ] ذ]ز] ]ز ] ]6 لاعفألا نم ىئايلاو يواولا نيب هب قرفي ام

 77 «ازغ» نم رمألا يف ةدراولا هجوألا



 ةحفصلا ةلأسملا

 0111-١ ز] ]| ز 000000000000000000ززؤزؤ ز ز ز ]| | ]| | +« «يزغا» لالعإ
 90 ا و لَعَف ىلع ةينآلا فاصوألا
 اا ا 1 12121 2 00007 عاجشلا تاغل

 0 ل ل لْعف نم لعاف ىلع يتلا نازوألا

 18 اًمصو ىمسي اهريغ نمو «ٍلعاف مسا ىمسي «لّعف نم لعافلا مسا نوك
 70 ا سا ب اس سس اح يئالثلا ريغ نم ةذاشلا نيلعافلا ءامسأ
 0 | ]| | | | ز | | | ] لوعفم نزو ىلع ىتلا رداصملا
 ا ل ليغ هع بونت آف
 60 ]| | ] | ]| |] ]| ]| ]| | ]| ] ]ز 1 لوعفم نع بونت يتلا غيصلا
 000 7 ز ز 2 ز 2 2 ز ز ز ] ز]ز] ز ز]|ز]|ز |ز | ز|ز|ز ز |ز| ز| | ]| ]| ]| ] انينيسصو دشاو: دقت
 00101 1 7 ز ز 7 ز ز >2 >2 ز2 2 2ز2ز 2 ز>2ز7 27 نالْعف ىلع ةيتآلا رداصملا
 0 | ز ز ز>ز>| ز> | [>[>[1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز] ]1 لَعُف ىلع ةيتآلا رداصملا
 0000077 ]| 1] ]ذ1 1 يي لجف ىلع ةيتآلا رداصملا
 0700 ]| | | | |]1| | ]1 ]1| 111|1 هزداضمو ىمن لْغَف
 ا م و مح صةدسا 7 عقب ود عجن همص «لغشلا» :ةظفل طبض

 11810 1 ولو او سرور ام عب وسمو وابو فاو هود بنوا اضعف مزاللا لّعف رداصم

 318 14 ا ذآ ٍةلَعْفو ٍةَلْعُف نيب قرفلا

 161 ز ز ز ز ز ز ]0 رسكلاب لاعفت ىلع ةيتآلا رداضملا
 ا ا ا 1 ز ز 0 ز ز ز1ز2ز0 0 0زةزة2زةزةزة0ز0زةزةزةزةزةز يي ءاي هلوأو لاعف ىلع ءاج ام

 1 1 ] ] ]ز]ذ]ذ ]ذة يلا ااا ناكملاو ردصملل ىتلا ةيميملا رداصملا

 0011 00ر03 زا قيلقتلاب ةلعقم نو: ىلع ظافلأ
 ١0 ] ]ذ]ذ ]ذا فوجأللا نم يميملا ردصملا

١55 



 نيمظانلا خياشملا تسرهف

 ةحفصلا مسا

 ا ا و هيظحي نب ُهاَّثا خيشلا

 :١ _ ١5:54 1 دمجا نب دمحأ خيشلا

 0000 1 7 ز 7 7 7 7 77777 يلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ خيشلا

 الل هد دسم صج مصعب وبومموبجووووووومس موسم هوعوممومسم ىفطصملا نب ملاس دمحأ خيشلا

 01 الا يسجد ططساو سو سسا وراد وموت او وجمتط هدادي نب دومحم دمحأ خيشلا

 1مل وب نب هادب خيشلا

 م7 | ] ] ]1 | ]| ]|[ ]| ]|[ ]| ]| ]| ]| | | دمحأ نب ركب وبأ خيشلا

 0١١00 ز ز ز ز ز ز زةز زي لضاف نب (هللا دبع) اّلُب خيشلا
 110 و ع سوم ع تم ميو جة ريم تمم نيز نب نسحلا خيشلا

 ا يا م يوحنلا نايح وبأ خيشلا

 070771 1 1212121212121 1 1 ]1 ]1 ]1 ]| ]| ]ز]|]ز]ز]ز]ز|ز]ز ]| ]ا هللا دبع نب يديس خيشلا

 ا 1 1 يالا دبع نب عيال خيشلا
 1 1 1 1212 12121 1 1212ذ2ذ2ذ 2ذز ذزذ ]زا : نب يحلا دبع خيشلا

 07771 1 1212 2 0 2 ز2ز2ة2ز>20202ز2ز20ز2ز ز ز ز 0 ز1 د نمحرلا دبع خيشلا

 1 1 ثيش نب يلع نب ميحرلا دبع يضاقلا خيشلا

 0 ا 1 1 1 1 1 1 1 01 1 0 1 ميهاربإ جاحلا نب هللا دبع يديس خيشلا

 00 >< > 2 2 >2 2 2ز 2 277 هاداد نب هللا دبع خيشلا

 0 ااا 1 1 121212121212 2 ز2ز0ز0ز 02ز0ةز2زةزة2زةزةزة ةز يي هللا دبع نب دودولا دبع خيشلا

 ال1 #64 نيستا مت تاس فاست سين تايم يرعملا ءالعلا وبأ خيشلا
 اولا خذ 1 سا يروهجألا يلع خيشلا

 0011 1-0 يبطاشلا هريف نب مساقلا خيشلا

 0777 ز ]1 12121212 2ز2 2 2 ز2 2 ز2ة2ز2ة2 ز ز 020 يريرحلا يلع نب مساقلا وبأ خيشلا

 ١44 ب م“ ذاك ىاسق ىو 01 همس يو حسو لحرملا نب كلام خيشلا



 اليا

 1 1 121 121 1 1 ز 1 ز] 1 ز] ز ]ز]ز ]| ]| ]ز]ز ز]ز | ] ١ هروي دمحأ نب دمحما خيشلا
 00007771 0 ] ]! ! 1 121212121212121 12 1 ]| ]| |00 الآ نب دماح ودمحم خيشلا

 0 1 1 1 10 121 1 1 12 1 1 1 21 12 1 0 0 دودو

 01011 يا صو واع اا وو وو سئ مل نب ملاس دمحم خيشلا

 11 هذ لا وو روا و و وا

 ل1811 رفوف ول جاد الط ردا اا وج نودمح نب بلاطلا دمحم خيشلا

 01 د سم ام حسو مع مق 001 اوم ا اد طوعا عضم نيسح نب يلع دمحم خيشلا

 ١ه48 ...0 2911000000000 هللا دبع نب ودمحم خيشلا

 1 7 ز ز ز ز ز 1 ز 7 > | ]| دودولا دبع نب يلع دمحم خيشلا
 اقرأ و ا او و كم لقاعلا نب دمحأ نب ذمحم نب لاف دمحم خيشلا
 1077 ] ز ز ز ز]ز ز] ]ز ز]ز ز]ز] 01 يساملجسلا مساقلا يبأ نب ديز وبأ خيشلا

 ا ةقرد 106 ىلا هل تاني ال3 اللا يسم كلام نب دمحم خيشلا

 م ذ  ز ز ز ز ز ز >7 2ز 2 ز 2 2 >2 2 2ز2ز 2 2 2ةزةز 2 ىماملا دمحم خيشلا

 1 0 ال0010 7 7 71 ديمحتلا ا دبع نب وكت هشلا

 00 12 1212 2ز2ز2ز2زةي يا يِلاَّثُم نب لاف ذمحم خيشلا
 00 0 | | | | ]| | (وُبا) نيمألا دمحم نب ذمحم خيشلا
 ا اا 1 ساحنلا نب دمحم نيدلا ءاهب خيشلا

 لاذ 7 ز 7 7 7 7 7 7 ز جز زن زن هباب ضنحم خيشلا

 ام ا 1 1 ز 2 2 2ز2ز2> 2 2>2ز2ة2زة2ة2ز2ز2ز2ز 202020 هنوب نب راتخملا خيشلا

 07 1 2 ز ز ءاوشلا فسوي نساحملا وبأ خيشلا



 عجارملا

 ناّلع نب يلع دمحم خيشلل .لعافلا ريغل ينبملا لعفلاب لضافلا فاحتإ
 بتكلا راد ء(ما941//ها11) )١(2 ط ,.(ه80١٠/) ىفوتملا «يعفاشلا

 .توريب  ةيملعلا
 ىفوتملا «يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالجل ءوحنلا يف رئاظنلاو هابشألا
 /ه٠1١ال) قشمدب ةيبرعلا ةغللا ممجم تاعوبطم ء(م١15ة/مه١91)

 /١41م(.

 )1١5(, ط (ه1947١) ىفوتملا .ءيلكرزلا دومحم نب نيدلا ريخل «مالعألا
 .نييالملل ملعلا راد «.(م7١٠5)

 دمحم تاروشنم ؛ةرطلا ماظنأ عم .هنوب نبا رارمحا عم كلام نبا ةيفلأ

 .(م7١56/ه474١) )١(. ط .ءطوشكاون ءدمحأ نب ظوفحم

 دمحم نب اشاب ليعامسإ ءنونظلا فشك ىلع ليذلا يف نوتفملا حاضيإ
 .نانبل - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه1744) ىفوتملا «يضانغبلا

 ففسوي نب لمح رفعج ب .لاعفألا تالبقتسم ةفرعم يف لامآلا ةيغب

 رادلا ء(ما91/) )١(., ط (م5 /ه"1) ىفوتملا «يلبللا قريهفلا

 .رشنلل ةيسنوتلا
 ,.(ه519١) ةعبط ءىطويسلل .ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ىف ةاعولا ةيغب

 ْ :تنؤرييد- ةيرضحلا ةبتكملا
 /8166) ىفوتملا :ظخاجلا رخب نب ورمع نامثع ىبأل :نييبتلاو نايبلا
 يع ثارتلا ءايحإ راد ء(ه1/8) )١(. ط ((8
 دمحم ديسلا ضيفلا يبأ نيدلا بحمل «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات
 ةعابطلل ركفلا راد ةعبط ,(م٠10 /ه60١١١) ىفوتملا «يديبزلا وره

 .(م194/ه514١) عيزوتلاو رشنلاو

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا رشن «ناملكورب لراك .يبرعلا بدألا خيرات
 .م117

|] 
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 نباب فورعملا دمحم نب هللا دبع ديلولا يبأل .سلدنألا ءاملع خيرات
 باتكلا راد .(ه١٠5١) «(؟) ط ء(م١١٠؟/ه٠4) ىفوتملا ؛ءيضرفلا

 . يرصملا

 هابأ نب راتخملا دمحم .د .برغملاو قرشملا ىف يبرعلا وحنلا خيرات

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا ,:(م1495/ه1511) )١(. ط

 .برغملا ءطابرلا  مولعلاو
 هّيديس خيشلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ .د «نييناتيروملا مالعألا مجارت
 .طوشكاونا )١(« ط

 نسحلا دمحأ خيشلا يضاقلا ةمالعلا فلؤملا نبال .دماح ودمحم ةمجرت

 . انتزوحب ةلآلا ىلع عوبطم هللا هظفح

 ىفوتملا «دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا ةمالعلل ءحيشوتلا حيشرت

 .انتزوحب فلؤملا طخ نم ةروص ؛(م١٠٠ 4 /ه147١)

 /ه"ا/7) ىفوتملا .ءكلام نب دمحمل .دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست

 ةعابطلل رجه ,(م1140/ه١51١) )١(. ط .هسفن فلؤملا حرشب .( م41

 رشا

 ىفوتملا «يديبزلا ىضترم دمحم خيشلل .فيرصتلا دعاوق يرورضب فيرعتلا
 .ةكم  زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ,.(م19941) )١(. ط .(م١9١ /ه5١٠١)

 ىلع (م11017/ه17176) ىفوتملا .يعافرلا بوجحم نب دمحأ خيشلا ةيشاح
 - يبلحلا يبابلا ط «لاعفألا ةيمال ىلع ريغصلا ينميلا قرحب خيشلا حرش
 .م١190/ه18١ا١ ءرصم

 ىلع ,(ما181ه/ها6١1١) ىفوتملا .راطعلا دمحم نب نسح خيشلا ةيشاح

 .ركفلا راد .ط ؛عماوجلا عمج

 حرش ىلع ؛(م10/7/ه90١1) ىفوتملا .يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح
 /ه157١١) ىفوتملا .يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلل ةينوقيبلا

 .(ما٠

 ىلع ء(ماخها/ /ها171) ىفوتملا .ءنودمح نب بلاطلا دمحم خيشلا ةيشاح

 .ركفلا راد .ط «لاعفألا ةيمال ىلع ريغصلا قرحب حرش

 ةركذم «نيز نب نسحلا ةرظحم لالخ نم هزرارتا ةقطنم يف ةيفاقثلا ةايحلا

 . طوشكاون ةعماج «خيراتلا مسق «بادآلا ةيلك نم جرخت
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 حرش ىلع (م٠1817/ه81١٠١) ىفوتملا ءىفطصم نب دمحم يرضخلا ةيشاح

 .ركفلا راد .(م1148/ه519١) )١(. ط .ةيفلألل ليقع نبا

 /ه0٠04) ىفوتملا «يبطاشلا هريف نب مساقلل .يناهتلا هجوو ينامألا زرح
 .ةرونملا ةئيدملا  تاعوبطملا راد (ه١٠5١) .(5) ط « 14

 .يغلألا هللا دبع نب حلاص يديسل .ةيغلألا ةردلاو ةللكملا قئاقحلا

 .برغملا  ءاضيبلا رادلا  حاجنلا ةعبطم «.(ه5154١) )١(. ط ءهللا هظفح

 :((م1944/ه5415١) ىفوتملا ,يطيقنشلا دماح نب راتخملا ةمالعلا رارمحا
 .انتزوحب طوطخم (قطنملا يف) قنورملا ملسلا ىلع
 /ه18١/) ىفوتملا «يطيقنشلا هللا دبع نب ودمحم خيشلا تادايزو يشاوح
 . اندنع ةطوطخم يهو «لاعفألا ةيمال ىلع .( م

 .دماح نب راتخملا خيشلا خرؤملا ةمالعلل «(ةيفاقثلا ةايحلا) ايناتيروم ةايح

 .سنوت  باتكلل ةيبرعلا رادلا )١(«. ط

 نيدلا بحم نب لضف نيمأ دمحمل ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ
 .توريب  رداص راد ,.(ه١١١١) ىفوتملا ؛يبحملا

 ءودمحم نب ملاس دمحأ :فيلأت ءالآ نب دماح ودمحم خيشلا رعشو ناويد

 . .رئاشبلا راد «(م194910//ه1418) )١(. ط

 يلبيحلا هللا دبع نب دودولا دبع خيشلل «نوب نبا ةرط نم نورحلا ضور

 .انتزوحب طوطخم «(ه7717١) ىفوتملا «يطيقنشلا

 هللا دبع يبأ مظانلا نبال .لاعفألا ةينبأ ةديصق حرش يف لاوقألا ةدبز
 رصان .د :قيقحت 2(م1717/8/ه5/5) ىفوتملا .كلام نب دمحم نبا نيدلا ردب

 نباب روهشملا دمحأ نب يحلا دبعل .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارنش

 ريثك نبا راد )١(., ط :(م1919/ه894١١٠) ىفوتملا «يلبنحلا دامعلا

 .(ه١5١:)

 «يطسقرسلا يرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع يبأل «ةيطوقلا نبا لاعفأ حرش
 .ةرهاقلا «(م199417) )١(. ط ,.(م١٠١٠ /ه٠٠4) دعب ىفوتملا

 ىلع (م1540 /ه400) وحن ىفوتملا .ينومشألا دمحم نب يلع خيشلا حرش
 .(م1797/ه57١١١) ىفوتملا نابصلا دمحم ةيشاح هشماهبو «ةيفلألا

 «هنيدم يبأ نب دمحم خيشلا ثدحملا ةمالعلل ءدودمملاو روصقملا حرش

 . انتزوحب طوطخم «(م191/7) ىفوتملا
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 ((م١٠٠5) هاروتكد ةلاسر «لاعفألا ةيمالل .يناسملتلا سابعلا نب دمحم حرش
 .يرصانلا دمحم .د :قيقحت «طابرلا  بادالا ةيلك

 ((م1١١٠) ريتسجام ةلاسر «يئاجبلا ىيحي نب دمحمل .لاعفألا ةيمال حرش

 .يرزعلا ىسيع .د :قيقحت «رئازجلا  نارهو ةعماجب باداآلا ةيلك

 (م17174 /ه515) ىفوتملا «؛كلام نب دمحم اهفلؤمل «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .ىرقلا مأ ةعماج «(م1977) )١(. ط

 /ها14؟ال) تيملتب ةودن لامعأ يبدألاو يفاقثلا ثوروملا :هّيديس خيشلا

 نوراه نب باب هيديس خيشلا فلؤملا ديفح دنع ةلالا ىلع عوبطم ملك

 . هللا هظفح

 ىفوتملا «يطيقنشلا نيز نب نسحلا خيشلل ءرارمحالا عم ةيماللا ةرط

 ةيبرعلا تارامإلا .(م19197/ه1411) )١(. ط ؛(م1890/ه116١)

 .ةدحتملا

 نب دمحم نيدلا لامج خيشلل .لاعفألا ةيمال حرشب لاكشالا لحو لافقألا حتف
 تيوكلا )١(«. ط ,(م16؟1 /ه97) ىفوتملا .«قرحبب ريهشلا يمرضحلا رمع

 .(م1948/ه515١)

 ءماشه نب نيدلا لامج ء.هللا دبع دمحم يبأل .ىدصلا لبو ىدنلا رطق
 .نانبل  ةيرصعلا ةبتكملا «.(م1185) )١(. ط ,(م١٠177 /هال١5) ىفوتملا

 «ةيطوقلا نباب فورعملا ىسلدنألا ىبطرقلا رمع نب دمحمل .لاعفألا باتك
 .ةرهاقلا «(م1907 /ه17/1) )1١(. ط .(مهالال /ه117) ىفوتملا
 يجاح) هللا دبع نب ىفطصمل .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ء(اه5715١٠) ىفوتملا «ينيطنطسقلا (ةفيلحخ

 ىفوتملا «يرداقلا بيطلا نب دمحم ء.ريبعلاو ظعاوملا دافتسمو رردلا طاقتلا

 قافآلا راد م18 )١(. ط .ءيولعلا مشاه :قيقحت .(هاا41/)

 .توريب  ةديدجلا
 /ها/50) ىفوتملا «يسلدنألا نايح يبأب ريهشلا فسوي نب دمحمل ؛عدبملا
 .تيوكلا  ةبورعلا ةبتكم ء(ه157١) )١(. ط م14

 .(م19948) ماع «(784) :ددعلا ,ةيدوعسلا لصيفلا ةلجم

 ىفوتملا «يسرملا هديس نب ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأل .صصخملا
 .توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(م1995/ه1411) )١(. ط .(ه154)

 .توريب  ةيرصعلا ةبتكملا .(م15) )١(2 ةعبطلا ءيطويسلل .رهزملا

 /ا١ا
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 نب يلع نب ميحرلا دبع يضاقلا خيشلل «ةباصالا مناغمو ةباتكلا ملاعم
  ةيملعلا بتكلا راد «(م1988) )١(. ط .ء(ه51565) ىفوتملا «ءثيش

 .تووريب

 )١(. ط ء(ماو4ا//ه5١) ىفوتملا «ةلاحك اضر رمع «نيفلؤملا مجعلا

 .ةلاسرلا ةسسؤم ء(ه1515١)

 غ(7) ط «:ةميضع قلاخلا دبع دمحم .د «لاعفألا فيرصت يف ينغملا

 .ةرهاقلا  ثيدحلا راد «.(م1984)

 ((م711١/ه779) ىفوتملا ءروفصع نباب روهشملا نمؤم نب يلعل ؛عتمملا

 .نورشان نانبل ةبتكم «(م1447) )١(. ط

 )١(« ط ,(م17 /ها47) ىفوتملا ءينج نب نامثع حتفلا يبأل .فصنملا

 .رصمب  ثارتلا ءايحإ راد ء(ه١ا/)

 .دودولا دبع نب ملاس دمحم خيشلا ةمالعلا مظن «قفوملا ةدمع نم قئثوملا

 .ضايرلا  لالهلا راد عباطم ء(ه1578١) )١(. ط

 ىلع عوبطم ,(يرايبأ دالوأ) ؛(تناكجت ءزج)  دماح نب راتخملا ةعوسوم

 .طوشكاون - ةفاقثلا ةرازوب ةلالا

 نباب ريهشلا نمحرلا دبع نب كلامل ءبلعث حيصف مظن .حيصفلا ةأطوم
 ءىمكحلا هللا دبع .د :قيقحت 2«(ه594) ىفوتملا ءيسلدنألا لحرملا

 1 .نضايرلا . رئاظنلا راد .(م17) )١(. ط

 ةسارد «يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ىلإ ةبوسنملا ةيوحنلا ةموظنملا

 .(م1996) «ةيرصملا بتكلا راد )١(.: ط «يفيفع دمحأ .د :قيقحتو

 دمحم هللا دبع نب ناسح .د .وحنلا ميلعت يف اهرثأو ةيوحنلا تاموظنملا

 )١(. ط «نامينغلا

 «ساحنلا نب نيدلا ءاهبل اهحرش عم ةديصق ءنّيتلحلا تاذو َنّْيتّلكلا ةاهم
 :قيقحت «ءاوشلا نيدلا باهش ةديصقل لييذت ىهو «(ه594) ىفوتملا

 ردا راد عاق ه1 «يبيتعلا كرت د .أ

 «ميهاربإ جاحلا نب هللا دبع يديس خيشلل .دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن

 .برغملا  ةيدمحملا )١(«. ط ء(ه777١) ىفوتملا

 غ(١) ط ء(ه1747) ىفوتملا «يماملا دمحم خيشلل ؛ليلخ رصتخم مظن
 .برغملا  ةلاضفلا ةعبطم .(م10)
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 نيدلا ملعل .«باتكلا هباشتم نبيبت يف بالطلاو ظافحلا ةياغو باترملا ةياده - "4
 هللا دبع .د :قيقحت ء(ه0147) ىفوتملا ءيواخسلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ

 .ضايرلا  لالهلا عباطم :(م1١٠1/ه1477) )١(« ط :يمكحلا
 ىفوتملا «ساحنلا نب نيدلا ءاهبل .نيتلحلا تاذ ءالجو نيتلكلا ةاهم ىده  "ه

 يبلحلا ليعامسإ نب فسوي نساحملا يبأ ةديصقل حرش وهو .(ه79)
 نم يئايلا يواولا يف يهو ء(ه7170) ىفوتملا ءءاوشلا نيدلا باهش بقلملا

 .رداص راد ء(ه470١) .(7) ط ؛ىبيتعلا ىكرت .د .أ :قيقحت «لاعفألا
 دمحم ني انقاب ليفامسلإل ..قيطصملا لاو نيفلويلا ةآمسأ جيفراعلا ايديا ب35

 .نانبل - توريب  ىيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «(ه1144) ىفوتملا «يدادغبلا
 راها 1 ىقرسلا هنينألا نب دهدحألا «اظيظنلا ةابمأ مجارت يف طيسولا 0 "1

 .ةدج  يندملا ةعبطم «(ه59١) )١(. ط ,(م111
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